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بسم الله الرحمن الرحیم

وهشکده سخن پژ

فقه و زندگی و سبک زندگی اسالمی
اسالمی شدن زندگی اجتماعی در مرحله شناخت سه 

گام دارد:
شناخت معروف و منکر  در فعالیت های فردی و روابط . 1

انسان و خداوند عّز وجّل.
ش���ناخت معروف و منک���ر در حوزه رواب���ط اجتماعی و . 2

معامالت اقتصادی.
ت. . 3

ّ
شناخت معروف و منکر در روابط دولت و مل

گام اول فعالیت ه���ای فقه���ی، اخالقی پژوهش���های  در 
اخالق مدار فراوانی توس���ط عالمان و محققان پدید آمده و 
اصالح و تقویت روابط عبادی، عقیدتی و معرفتی انسان با 
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خداوند متعال را مورد توجه قرار داده است.
رواب���ط  یعن���ی ش���ناخت مع���روف و منک���ر در  گام دوم 
كه با وجود  كاری اس���ت  اجتماعی و معامالت اقتصادی، 
برخی از آثار علمی و پژوهشهای ارزشمند با نگاه تخصصی 
كتابهای  به هر صنف مورد توجه قرار نگرفته است. سلسله 
»فق���ه و زندگ���ی« ب���ه پژوه���ش و ن���گارش در ح���وزه اصناف 
خ���اص توج���ه دارد و بایدها و نبایده���ای فقهی و اخالقی و 
آداب اسالمی هر اتحادیه صنفی و دست اندركاران مشاغل 
یعی،  و خدمات���ی را محور پژوهش و  مختل���ف تولیدی، توز

نگارش و اطالع رسانی خویش می داند.
گام س���وم در ش���ناخت معروف و منکر ب���ه روابط مردم و 
حکومت ها اختصاص دارد، اسالمی شدن روابط دولت و 
ت باالترین گام به سوی رضای خداوند متعال محسوب 

ّ
مل

ی از رهبری الهی و تسلیم دولت و  می شود و در س���ایۀ پیرو
ملت در برابر قوانین قرآن و عترت امکان پذیر است.

در ح���دود س���ال های 1372 ش ب���ا آغ���از فعالیت ه���ای 
س���تاد احیای امر به مع���روف و نهی از منکر طرح پژوهش���ی 
»فقه و زندگی« توس���ط جناب حجت االسالم و المسلمین 
ح���اج ش���یخ محم���د حس���ین ف���الح زاده، در پژوهش���کده 
باقرالعل���وم7 ق���م، پی ریزی ش���د. هدف ط���رح، تألیف و 
تدوین مجموعه كتابهایی در زمینه آداب و احکام اسالمی 
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كشور  یان  گون اقتصادی و بازار گونا برای اصناف و مشاغل 
ب���ود. ب���ا هماهنگ���ی ای���ن دو نه���اد فرهنگی تألی���ف حدود 
كمک  بیس���ت جل���د از ای���ن مجموعه در س���ال های آغ���از 
یان متدین در زمینه ش���ناخت احکام شرعی  خوبی به بازار
و حالل و حرام مش���اغل بش���مار می رفت. اما مثل بسیاری 
كار هم به دالیل مختلف ناتمام ماند و  دیگر از طرح ها این 
در زمینۀ احکام فقهی بسیاری اصناف اثری فراهم نیامد.

ضرورت اس���المی ش���دن بازار، عالقۀ بس���یاری از كسبۀ 
ی���ع و خدمات و پیگیری  محت���رم در بخش های تولید و توز
یاس���ت محترم س���تاد احیاء حجة االس���الم و المس���لمین  ر
زرگر دام عزه العالی سبب احیای مجّدد این طرح پژوهشی 
كاربردی در س���ال 1393 ش ش���د و تالی���ف و تدوین كتبی 
كار پژوهش���کده امر به  دیگر در زمینه فقه اصناف در دس���تور 

گرفت. معروف و نهی از منکر قرار 
در سالهای آغازین، این پژوهش ها با هدایت و حمایت 
گرامی حجج اسالم  س���تاد و نظارت علمی و فقهی برادران 
گرفت  محمد حسین فالح زاده و محمود مهدی پور شکل 
و بیس���ت و چن���د دفتر از آن فراهم آم���د. اینک بار دیگر پس 
از ح���دود چهارده س���ال، این كار ناتمام و ب���ر زمین مانده به 
توفی���ق الهی و همکاری گروه���ی از فضالی حوزه علمیه قم 

در پژوهشکده امر به معروف پیگیری می شود.
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همیش���ه اصناف محترم و صاحبان مش���اغل در انجام 
وظیفه خود نیاز به احکام و قوانین الهی دارند و الزم اس���ت 
معروف و منکرات صنفی را بشناس���ند. تحّوالت صنفی و 
كار سبب می شود كه احکام  دگرگونی ها در حوزه كس���ب و 
بر اساس نیازهای روز مورد بازنگری فقهی و علمی قرار گیرد 
و تفق���ه و اجتهاد جدید ضرورت یاب���د. از این رو بار دیگر با 
ی مراجع بزرگ���وار تقلی���د و قوانین مصوب  اس���تفاده از فت���او
كار نش���ده در برنامه پژوهش���ی  ش���ورای نگهبان موضوعات 
قرار گرفت و بیس���ت اثر جدید تحقیق و تولید شد. عناوین 

پژوهش های سال 1393 ش بدین شرح است:

احکام صنف طال و جواهر. 1
احکام تلفن همراه. 2
احکام بازی های رایانه ای. 3
احکام صنف اتوبوس رانی. 4
احکام صنف فرش و تابلو فرش . 5
كفش )سراجان(. 6 كیف و  احکام صنف 
احکام صنف ماهی فروشان. 7
احکام صنف ناشران. 8
ک. 9 احکام صنف پوشا
احکام صنف نانوایان. 10
احکام رایانه و اینترنت . 11

فقه و زندگی )33(  رایانه و اینترنت     16



احکام صنف پرندگان و پرنده فروشان. 12
احکام صنف اغذیه فروشان. 13
احکام صنف پارک ها. 14
كار. 15 كسب و  احکام عمومی 
احکام صنف قهوه خانه ها. 16
احکام صنف الکتریکی. 17
احکام صنف داروخانه ها. 18
احکام صنف صوتی و تصویری. 19
احکام بیمه ها. 20

گرامی حجت  كه با تالش  برادر  این دفتر از فقه و زندگی 
االس���الم محمود صادقی پدید آمده به احکام صنف رایانه 
یم محققان و  و اینترن���ت اختصاص یافته اس���ت و امیدوار
یان محترم با ارائه تجارب و مسائل شرعی خویش ما را  بازار

كنند. در تکمیل این اثر یاری 
ب���ا درخواس���ت توفی���ق از خداون���د دان���ا و توان���ا و ی���اری 
كشور، بسیج اصناف  ی و همراهی اصناف  محققان حوزو
و مس���ؤالن س���تادهای ام���ر ب���ه مع���روف، می ت���وان به س���وی 
كاهش جرم و  اس���المی ش���دن بازار، آرامش روانی جامع���ه، 
تخلفات اقتصادی و كسب رضای حضرت حق گامهایی 

بلندتر برداشت.

17   سخن پژوهشکده



یم با ش���ناخت اح���کام الهی در تمام بخش ها و  امیدوار
اجرای آن در زندگی فردی و اجتماعی و در س���ایه فقه ناب 
اسالمی و با هدایت حضرت بقیة اهلل عّجل اهلل تعالی فرجه 
كم گردد. ان  الش���ریف، توحید و عدالت در سراسر عالم حا

شاءاهلل.

قم پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر
ک 355 كوچه 12 پال خیابان سمیه 

Al-adl.ir
info@al-adl.ir
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مقدمه مؤلف

از دوس���تی پرس���یدم »در م���ورد رایان���ه و اینترنت س���وال 
ش���رعی داری ی���ا ن���ه؟« در جوابم گفت: »هر س���وال ش���رعی 
ك���ه درباره انس���انها در دنیای واقعی مطرح اس���ت در دنیای 
مجازی هم مطرح می شود« از جواب این دوست به فکر فرو 
گر  رفتم و متوجه ش���دم كه چه نکت���ه زیبایی را بیان كرده؛  ا
چه نمی توان همه احکام دنیای واقعی را در دنیای مجازی 

كرد ولی در بسیاری از امور با هم مشترک هستند. مطرح 
باره���ا برای خودم و دوس���تان س���واالتی درب���اره اینترنت 
یادی را  كتابه���ای ز مط���رح می ش���د و برای جواب آنه���ا باید 
مطالع���ه كرده یا با دفاتر مراج���ع تقلید ارتباط برقرار می كردم 
ت���ا بتوان���م ب���ه جواب س���واالت خ���ود برس���م؛  ل���ذا زمانی كه 
پژوهش���کده ام���ر به مع���روف و نه���ی از منکر ای���ن موضوع را 
كرد آن را پذیرفتم تا بتوانم اح���کام و آداب مورد نیاز  مط���رح 
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كنم.  كاربران محترم را در یک مجموعه جمع آوری 
برخ���ی از نویس���ندگان محت���رم درب���اره اح���کام رایان���ه و 
كنده مطالبی را نوشته اند،  اینترنت به صورت مختصر یا پرا
كرده و  كرده است مطالب را جمع بندی  لذا نگارنده سعی 
كند  كاربران امور رایانه ای تهیه  یک مجموعه خوبی را برای 
گاهی از مس���ائل و احکام ش���رعی استفاده از این  تا آنها با آ

ابزار بتوانند بهترین بهره را از آنها ببرند.
كتاب دارای س���ه بخش می باش���د كه ه���ر بخش، چهار 

كه به صورت مختصر بیان می شود: فصل دارد 
ش���رایط  یخچ���ه،  تار و  )تعری���ف  كلی���ات  اول:  بخ���ش 
ی���اد از ابزار  اس���تفاده از اب���زار رایان���ه ای، خطرات اس���تفاده ز

رایانه ای و معروفات و منکرات(.
بخش دوم: آداب و احکام رایانه )كپی رایت، بازی های 

رایانه ای، موسیقی و متفرقات(.
و  )خان���واده  اینترن���ت  اح���کام  و  آداب  س���وم:  بخ���ش 

اینترنت، روابط زن و مرد، جرائم رایانه ای و متفرقات(.
كت���اب ب���ا عنوان  كلی���دی  در پای���ان، ن���کات اصل���ی و 
ك���ه از خوانندگان  كلیدی« آورده ش���ده اس���ت  »پنجره های 
محترم درخواس���ت می ش���ود حتم���ًا آن قس���مت را مطالعه 

بفرمایند.
در این مجموعه س���عی ش���ده عالوه بر احکام شرعی هر 
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موضوع به قوانین و مقررات آن هم اش���اره ای ش���ود تا بهتر از 
امکانات رایانه و اینترنت اس���تفاده كرده و مرتکب كارهای 

حرام و غیر قانونی نشویم.
نکته مهم: در این نوش���ته، سواالت شرعی مشهور را ذكر 
گر نظر برخی از مراجع تقلید ذكر نش���ده اس���ت  كرده ایم لذا ا
ی���ا به آن دس���ت نیافته ایم یا مخالف مش���هور اس���ت؛  پس 
خوانن���دگان محترم باید به رس���اله مراجع تقلید خودش���ان 

گاه شوند. كنند تا از نظر آنها آ رجوع 
كه بن���ده را در تهیه این اثر یاری  كس���انی  در آخر از تمام 
كرده اند تش���کر می كن���م و از خدای متع���ال موفقیت آنها را 

خواستارم.

21   مقدمه مؤلف
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بخش اول:

کلـيات
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فصل اول: 

تعاریف و تاریخچه

تعریف رایانه و اینترنت
برای رایانه و اینترنت تعریفهای مختلفی ارائه شده ولی 

بهترین و جامعترین آنها ذكر می شود:
ك���ه قابلیت  رایان���ه ی���ک دس���تگاه الکترونیک���ی اس���ت 

اندازه گیری، ذخیره و پردازش داده های ورودی را دارد.1
اینترنت مجموعه ای از ش���بکه های گس���ترده كوچک و 
كز  بزرگ در سراس���ر جهان است2 كه ش���ركتها، سازمانها، مرا

علمی و تجاری و شخصی را به هم مرتبط می كند.3

.www.merriam-webster.com .1
.www.merriam-webster.com .2

3. فصلنام���ه ره آورد ن���ور، مقال���ه »اینترن���ت چیس���ت؟ قس���مت اول: ش���ناخت 
اینترنت«، بهمن 1377، پیش شماره 2، ص 17.
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تاریخچه رایانه و اینترنت
در سال )1937م( اولین كامپیوتر دیجیتال الکترونیکی 
جهان به نام )atanasoff-bery computer( یا )abc( ساخته 
كامپیوتر مدرن جهان به نام  شد و در س���ال )1946م( اولین 
كه برای محاسبۀ پروژه های موشکی ارتش ایاالت   )eniac(
متحده آمریکا طراحی شده بود، ساخته شد. در اوایل دهه 
)basic( كامپیوت���ر كاملی را به نام )hp( 70 میالدی ش���ركت
كامپیوترهای شخصی بود.1 در  كه اولین نس���ل  كرد  طراحی 

كاربردی تری ساخته شد. سالهای بعد نسلهای جدید و 
پیدای���ش اینترنت به س���ال )۱۹۶9م( ب���ر می گردد زمانی 
ك���ه دول���ت ای���االت متح���ده بر اس���اس طرح���ی موس���وم به 
»ARPANET« مخفف »آژانس تحقیق پروژه  های پیشرفته« 
كاركردهای دفاعی بوجود آمده بود، این  كه در آن زمان برای 
كامپیوترهای موجود  ك���ه  ط���رح را اجرا نم���ود.2 طرح این بود 
ك���دام اطالعات خاص خود  در ش���هرهای مختلف3 كه هر 
را در آن ذخی���ره داش���تند بتوانند در ص���ورت نیاز با یکدیگر 
اتص���ال4 بر ق���رار نم���وده و اطالع���ات را ب���ه یکدیگ���ر منتقل 

كامپیوتر«. یخچه  www.hamshahrionline.ir .1، مقاله »آشنایی با تار
.www.merriam-webster.com .2

كامپیوتر ش���خصی وجود نداش���ت بلکه سازمان های  3. در آن زمان چیزی بنام 
كامپیوتر بزرگ  كز دولتی معموال دارای سیس���تمهای  بزرگ و دانش���گاهها و مرا

»MainFrame« بودند.
.Connect .4
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ك���رده1و ی���ا در صورت ایجاد بس���تر مناس���ب اطالعات را در 
ک2 قرار دهند. در همان دوران سیستم هایی  حالت اش���ترا
كامپیوترهای  كه ام���کان ارتب���اط بی���ن  بوج���ود آمده بودن���د 
ی���ک س���ازمان را از طری���ق مخت���ص هم���ان س���ازمان فراهم 
كامپیوتر ه���ای موجود در بخش ها  كه  می نمودند ب���ه طوری 
ی���ا طبقات مختل���ف با یکدیگ���ر تبادل اطالع���ات نموده و 
امکان ارسال نامه بین بخشهای مختلف سازمان را فراهم 
كنون به این سیس���تم ارس���ال نامه »پس���ت  ك���ه ا می كردن���د 
گویند. در س���ال )1984م( نام »اینترنت«4  الکترونیک«3می 
كه مخفف  گذاش���ته ش���د. »وب«5  ی این ش���بکه ب���زرگ  رو
پایی  »WorldWideWeb«6 می  باش���د توس���ط آزمایشگاه ارو
فیزی���ک ذرات »Cern« ب���ه خاط���ر نی���از آن ه���ا به دسترس���ی 
ی اینترنت ابداع  مرتب تر و آس���ان تر به اطالعات موج���ود رو
گش���ت. در ای���ن روش اطالع���ات ب���ه ص���ورت مس���تنداتی 
ی ش���بکه اینترنت ق���رار می گیرند  صفح���ه ای »Page« ب���ر رو
و بوس���یله یک مرورگر وب »WebBrowser« قابل مش���اهده 

 .Communicate .1
 .Share .2

ی یک شبکه  Email .3؛ در س���ال )1971م( اولین برنامه برای ارسال ایمیل بر رو
.)www.merriam-webster.com( یع توسعه داده شد توز

 .Internet .4
.www .5

گستر. 6. تار جهان 
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كاركردهای بس���یاری دارند.1در س���ال  كنون  هس���تند و هم ا
گرفت.2 گفتگوی اینترنتی مورد استفاده قرار  )1988م( 

تاریخچه اینترنت در ایران
كمی از دانشگاه  های ایران،  در سال )۱۳۷۱ش( تعداد 
گی���الن،  از جمل���ه دانش���گاه صنعت���ی ش���ریف و دانش���گاه 
توس���ط مرك���ز تحقیق���ات فیزی���ك نظری ب���ه اینترن���ت وصل 
ش���دند. و در س���ال )۱۳۷۲ش( ایران نیز به شبکه اینترنت 
كه در ایران به اینترنت متصل  پیوست. نخستین رایانه ای 
ش���د، رایانه مركز تحقیقات فیزیک نظری و از طریق پروتکل 

»UUCP« بود. 3

یخ اینترنت« www.tebyan.net .1، مقاله »تار
.www.merriam-webster.com .2

یخ اینترنت« www.tebyan.net .3، مقاله »تار
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فصل دوم: 

شرایط استفاده از رایانه و اینترنت 

در ای���ن فصل ب���ه بعضی از اموری كه ه���ر كاربر رایانه ای 
كاربران  باید از آنها اطالع داش���ته باش���د اش���اره می كنیم ت���ا 
گاهی بیش���تری از ای���ن تکنولوژی اس���تفاده بهینه  عزی���ز با آ

كرده و از آسیبهای رایانه و اینترنت در امان باشند.

گاهی الزم از امور رایانه ای 1. آ
امیرالمومنین علی7 فرمودند: 

َت���اٌج ِفهَیا ِإَل َمْعِرَفة«:  ْ ْنَت محُ
َ
 َو أ

َّ
  َما ِمْن  َحَرَك�ٍة ِإل

حُ
َمْیل كحُ »َی���ا 

كمیل، هیچ حركت و فعالیتی نیست مگر اینکه تو به  )ای 
معرفت و شناخت درباره آن نیازمندی«.1

1. تحف العقول، ص۱۷۱.
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گر ش���خص اطالعات و  بر این اس���اس در هر فعالیتی، ا
گاهی الزم و كافی از فوائد و آس���یبهای آن را نداش���ته باشد  ا

تی مواجه می شود. به طور قطع با مشکال
ام���روزه عل���م و تکنول���وژی روز به روز در حال پیش���رفت 
است؛  بنابراین والدین باید اطالعات الزم را نسبت به این 
ابزار جدید داش���ته باش���ند تا بتوانند راهنم���ای خوبی برای 
كنند. فرزندان خود باشند و آنها را از آسیب های آن حفظ 

گر به س���ایت پلیس فتا مراجعه كنیم متوجه می ش���ویم  ا
گاهی از دنی���ای مجازی  ك���ه بس���یاری از اف���راد به خاط���ر ناآ
كه این خطرات  ك���رده اند  آس���یب دیده اند و غالبًا هم فکر 

برای آنها وجود ندارد. 

2. حفاظت از اطالعات
گاه  امام ص���ادق7 فرمودند:  دوس���تت را بر اس���رارت آ
گر دش���منت به آن دست پیدا  كه ا نکن مگر به آن اندازه ای 
كه هر دوس���تی، ممکن اس���ت  ك���رد به تو ضرری نرس���د چرا 

روزی دشمن تو  شود.1
ای���ن روای���ت را می ت���وان خ���ط قرم���ز اس���تفاده از رایانه و 
كاربری بای���د بداند دنیای  كرد یعنی ه���ر  اینترنت حس���اب 
مجازی به صورت صد در ص���دی قابل اعتماد و اطمینان 

َك َفِإّنَ  ���ْم َیُضّرَ
َ
َك ل ْیِه َعُدّوُ

َ
���َع َعل

َ
ل ِو اّطَ

َ
ی  َما ل

َ
 َعل

َّ
َك  ِإال  ُتْطِل���ْع  َصِدیَق���َك  ِمْن  ِس���ّرِ

َ
1. ال

ِدیَق َقْد َیُکوُن َعُدّوًا َیْومًا َما )أمالی، صدوق، ص670(. الّصَ
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نیست بلکه باید همیشه منتظر آسیبها و خطرات باشد.
كاربران  كه  كرده اند  كارشناسان پلیس فتا نکاتی را ذكر 

كارگیری آنها، از آسیب های اینترتی حفظ می شوند: با به 
كس  كاماًل مج���ازی بوده هر  اینترن���ت با توجه ب���ه اینکه 
می توان���د ب���ا هر ش���کلی ظاه���ر ش���ود در نتیجه به كس���ی در 

فضای مجازی اعتماد نکنید.
اطالعات و تصاویر شخصی خود و دوستان و بستگان 
را ب���ه منظ���ور جلوگیری از افش���اء، از سیس���تم و ایمیل خود 

حذف نمایید.
گس���تردگی فضای مجازی احتمال آن است  با توجه به 
ك���ه با ق���رار دادن تصاویر خود در اینترن���ت در زمان كمی در 

هزاران سایت و یا شبکه های اجتماعی منتشر شود.
كنار فرزندانمان باشیم و به آنها توصیه كنیم  همیشه در 
كه هر اطالعاتی را در اینترنت منتشر نکنند كه باعث نقض 

حریم خصوصی خود و دیگران شوند.
همیشه از گذرواژه های1 قوی و مناسب استفاده نمایید 
كاربری  تا كس���ی نتواند به راحتی وارد سیس���تم و یا حساب 

شما شود.
در ش���بکه های اجتماع���ی دوس���تان، خان���واده و اف���راد 
ناش���ناس را از ه���م تفکیک نمایید و س���طح دسترس���ی هر 

1. یوزرنیم و پسورد.
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كدام را مشخص نماییم.
كارب���ری آنالین خ���ود  هن���گام خ���روج از حس���اب های 
كار باعث می ش���ود از  كلید »Sign Out« را بزنیم. این  حتما 
دسترسی افراد غریبه كه ممکن است بعد ها پشت سیستم 
كند. بویژه  ی بپردازند جلوگی���ری  كنج���کاو ما نشس���ته و به 
كامپیوترهای موجود  كامپیوتر دیگران یا  هنگام اس���تفاده از 
كردن این  كافی  نت  ه���ا، فراموش  ك���ن عمومی مانند  در اما

نکته  ساده نتایج بدی به همراه خواهد داشت. 1

www. Cyber Police.ir .1؛ مقاله »حریم خصوصی«
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فصل سوم: 

خطرات استفاده زیاد از ابزار رایانه  ای
ی���ادی را ب���رای  تکنولوژی ه���ای جدی���د آث���ار و ب���ركات ز
یاد و  كمال و سعادتمند ش���دن بشریت دارد؛  اما استفاده ز
كه به  نامناس���ب از آن، ضرره���ا و خطراتی را به دنب���ال دارد 

برخی از آنها اشاره می شود:

1. بیماری های چشم
بعضی از متخصصین چشم پزشک معتقدند: »كاربران 
كه بیش از 2 س���اعت در روز به ص���ورت مداوم از  اینترنت���ی 
گروه های پرخطر در ابتالء  رایانه اس���تفاده می كنند از جمله 
به خشکی چش���م هستند. این عارضه با سرعت بینایی را 
كوتاهی موجب بروز سوزش  تهدید می كند و در مدت زمان 

   33



چشم، تاری دید، قرمزی و تورم چشم نیز می شود«.1 توصیه 
كاربران اینترنتی این اس���ت كه هر نیم س���اعت از پای  ما به 
رایانه خود بلند ش���وند و به چش���م خود اس���تراحت دهند و 
همچنین مانیتور یا نمایش���گر را در مقابل چشمان خود قرار 
كنند. پلک  ندهند و از تماش���ای مداوم مانیتور خود داری 
زدن مداوم به چش���م كمک می كند تا خش���کی ماهیچه ای 

كمتر شود. 2 چشمی نیز 

2. سر درد
یاد از اینترنت و كامپیوتر،  سردردهای ناشی از استفادۀ ز
غالبًا به علت خمیدگی سر به جلو ایجاد می شود. هنگامی 
ك���ه ش���ما س���رتان را به جل���و خم می كنید، س���ر از مح���ور تنه 
كیلوگرمی آن بر دوش عضالت  خارج می ش���ود و وزن 7- 6 
گ���ردن و پش���ت می افتد و  متص���ل به عق���ب آن و عضالت 
فش���ار و انقب���اض ممتد و طوالنی این عضالت س���بب بروز 
گردن و پش���ت و  گرفتگی در عضالت پس س���ر و  احس���اس 
بروز سر دردهای پِس سر و یا یک نیمۀ سر می شود، كه چون 
گرفتگی عضالنی است معمواًل با ُمسّکن نیز عالج  علتش 

نمی شود.
كامپیوتر به دلیل به هم زدن  یاد از اینترنت و  اس���تفادۀ ز

www. Cyber Police.ir .1، مقاله »كاربران اینترنتی مراقب این عارضه باشند«
2. همان
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ک )كه در مبتالیان ب���ه میگرن رعایتش  نظم خ���واب و خورا
بس���یار مهم اس���ت(، تحریکات مفرط بینایی و خستگی، 
می توان���د باع���ث ش���عله ور ش���دن س���ردردهای میگرنی نیز 
بش���ود. نوع دیگری از سردرد موسوم به س���ردرد تنشی نیز در 
ك���ه دو طرفه و طوالن���ی تر از  كامپیوت���ر دیده می ش���ود  كار ب���ا 

میگرن است.1

3. درد ناحیۀ مچ و ساعد و انگشتان
بر اثر فش���ار به عصب میانِی دست و در نتیجۀ استفادۀ 
كردن و به خصوص وقتی  كلید )برای تایپ  یاد از صفحه  ز
ك���ه دس���ت از ناحیۀ مچ ب���ه طرف عقب خم ش���ده(]دردی 
ئم آن شامل احساس  در این قسمتها[ ایجاد می ش���ود. عال
ك���ف دس���ت ی���ا  كرخت���ی ی���ا خ���واب رفتگ���ی در  س���وزش، 
گاهی ورم مچ است.  انگشتان )به ویژه سه انگشت اول( و 

در صورت ادامه یا افزایش شاید نیاز به جراحی باشد. 2

4. کمردرد
گرفت���ن س���ر و تنه ب���ه م���دت طوالن���ی در وضعیتی  ق���رار 
كمر و همین طور  نامناسب، فشاری مضاعف به عضالت 
كه  كمر می آورد  یش���ۀ اعصاب  دیس���ک های بین مهره ها و ر

www. rasekhoon.net .1، مقاله »عوارض جسمی استفاده از كامپیوتر و بهبود آن ها«.
2. همان
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كمر و یا دردهای سوزشی  گرفتگی و درد عضالت  نمود آن، 
و تیره كش���نده در س���تون مهره ها و در مس���یر دنده ها به جلو 
اس���ت. رعایت وضعیت استقرار س���تون مهره ها در هنگام 
كودكان و نوجوانان، بس���یار مهم  اس���تفاده، به خصوص در 

است. 1

5. چاقی
از دیگر عوارض جس���مانی كه به دنبال استفاده بیش از 
ح���د از رایان���ه و برنامه های آن به وجود می آید، چاق ش���دن 
كم تحرك���ی در مقاب���ل این  ك���ودكان و نوجوان���ان ب���ه عل���ت 

دستگاه است. 

وی شدن 6. منز
گ���ر والدی���ن نح���وه اس���تفاده فرزن���دان خ���ود از اینترنت  ا
یج فرزن���دان آنه���ا از اجتماع و  را مدیری���ت نکنن���د، ب���ه تدر

كشیده می شوند. 2 دوستان جدا می شوند و به انزوا 
كه  بس���یاری از روان شناس���ان این نگرانی را داش���ته اند 

www. rasekhoon.net .1، مقاله »عوارض جسمی استفاده از كامپیوتر و بهبود آنها«.
2. ر.ک: مجل���ه جامعه شناس���ی ای���ران، محمد هادی س���هرابی،  به���زاد دوران،  
منوچهر محسنی،  زمس���تان 1385، ش 28، مقاله »بررسی اثرات استفاده از 
اینترنت بر انزوای اجتماعی كاربران اینترنت )در میان كاربران كافی نت های 
تهران(«؛ مجله روانشناسی تحولی، سید محمد موسوی، شعله نمازی، آرش 

صیدآبادی، زمستان 1384، ش 6.
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كند تا  آس���انی ارتباط های اینترنتی، چه بس���ا اف���راد را وادار 
زم���ان بیش���تری را به تنهایی بگذرانند؛  ب���ه صورت آن الین 
كنند و ارتباط س���طحی برقرار سازند و  با غریبه ها صحبت 
كارها را به قیمت از دس���ت دادن گفت و گوهای رو در  این 

رو و ارتباط های فامیلی و دوس���تانه انجام دهند. 1

راه های پیشگیری از آسیبهای جسمی رایانه  و اینترنت
برای اینکه از ضررها و خطرات جسمی استفاده از رایانه 
كه متخصصین  و اینترنت در امان باش���یم، باید ب���ه نکاتی 

كنیم: كرده اند دقت  بیان 
ی���د، نه خمیده به  1. س���ر را ب���االی تنه و عمودی نگه دار

جلو یا عقب. 2
2. هر چند وقت یک بار تغییر وضعیت دهید و سر را در 

یلکس قرار دهید. 3 وضعیت تکیه به صندلی و ر
گردن  3. ب���ه تن���اوب از نرمش و حركات كشش���ی س���ر و 
گردن و  كه عضالت پ���س  كنی���د. از ورزش هایی  اس���تفاده 

پشت را تقویت می كند، بهره بگیرید. 4
كنند.  كه از باال به نوش���ته نگاه  4. معم���واًل افراد مایلند 

www.gerdab.ir .1، مقاله »روان شناسی اینترنت 3«
www. rasekhoon.net .2، مقاله »عوارض جسمی استفاده از كامپیوتر و بهبود آنها«.

3. همان.
4. همان.
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كامپیوتر  پس بهتر است سر شما مختصری باالتر از صفحۀ 
باشد )صفحۀ مانیتور 20- 15 درجه پایین تر از امتداد افقی 
نگاه ش���ما قرار گیرد( فاصلۀ صفحه تا چش���م تان حدود 50 

تا70 سانتی متر باشد. 1
كامپیوتر، بی���ن مانیتور و  كار با  5. خواندنیه���ای ضم���ن 
كه نیاز به چرخش مکرر  گیرد )به طوری  كلید ق���رار  صفحه 

یا خم شدن سر نباشد(. 2
یاد نباش���د  6. ن���ور محی���ط )از پنج���ره و المپ( آن قدر ز
گر چنین است از پردۀ  كند. ا كه چش���م تان را دچار خیرگی 
كنید. به عالوه در  ضخیم و المپ های ضعیف تر استفاده 
یکی كامل هم با كامپیوتر كار نکنید تا ناچار نشوید دائم  تار
به صفحه خیره ش���وید. می توانید از فیلترهای ضد خیرگی 
ك���ه انعکاس های اضاف���ی نور را ج���ذب می كنند،  چش���م، 

كنید. 3 استفاده 
7. پلک زدن را فراموش نکنید تا دچار خشکی و قرمزی 
چش���م نشوید. هر نیم س���اعت یک بار، ده بار پشت سر هم 
گر هوای  پلک بزنید و یا چشمان تان را برای مدتی ببندید. ا

كنید. 4 یاد  اتاق خشک است به طریقی رطوبت آن را ز

www. rasekhoon.net .1، مقاله »عوارض جسمی استفاده از كامپیوتر و بهبود آنها«.
2. همان
3. همان
4. همان
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8. برای جلوگیری از خس���تگی چش���م، 15 دقیقه در هر 
2 س���اعت به چشمان تان استراحت دهید. به عالوه هر 20 
كامپیوتر نگاه  دقیق���ه به م���دت 20 ثانیه به منظ���ره ای دور از 

كنید تا عضالت چش���م تان اس���تراحت كند. 1
كامپیوتر  كار با  یاد تایپ می كنید، قبل و ضمن  گ���ر ز 9. ا
از نرمش های مچ دست استفاده كنید. مچ دست را ضمن 

تایپ به عقب خم نکنید. 2
كرختی، درد و س���وزش در  گزگ���ز و  10. در ص���ورت ب���روز 
كنید و به مچ  كردن را قطع  انگش���تان و مچ و ساعد، تایپ 

تان استراحت دهید. 3
11. از صندلی ه���ای ب���ا قابلیت تنظیم ارتفاع اس���تفاده 
ی زمین قرار گیرد.  كنید، به طوری كه كف پای تان كاماًل رو
گ���ر صندل���ی دس���ته دارد، بهتر اس���ت موق���ع كار با صفحه  ا
كلید )تایپ( دسته های صندلی زیر ساعدها قرار بگیرد تا 

كتف نیفتد. 4 تحمل وزن دست ها بر عهدۀ شانه و 
12. كف صندلی س���فت باش���د تا س���تون مهره ها دچار 

انحراف جانبی نشود. 5

www. rasekhoon.net .1، مقاله »عوارض جسمی استفاده از كامپیوتر و بهبود آنها«.
2. همان
3. همان
4. همان

5. همان.
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فصل چهارم: 

کارکردهای مثبت و منفی رایانه و اینترنت
اب���زار و تکنولوژیه���ای جدید مانند رایان���ه و اینترنت هم 
كارهای خیر و پس���ندیده اس���ت و ه���م با آن  وس���یله انجام 
كه به اختصار به  كارهای ناپسند و مجرمانه انجام می شود 
مهمترین آنها اشاره می شود و تفصیل برخی از آنها در ادامه 

مباحث مطرح می شود:

الف: کارکردهای مفید رایانه و اینترنت
یج و تبلیغ كارهای پسندیده، معارف و دستورات  1. ترو

دین به تمام جهان.
كز دین���ی و دفاتر مراجع تقلید در  2. ام���کان ارتباط با مرا

هر نقطه از جهان.
3. دسترس���ی س���ریع به امکانات برای یادگیری علوم با 
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سرعت بیشتر.
گفتگوهای اینترنتی. 4. صله رحم از راه دور با 

كارهایی مانند  5. صرف���ه جویی در وقت ب���رای انج���ام 
كارهای بانکی، ... . پرداخت قبوض، 

6. پر كردن اوقات فراغت با برنامه های مفید، جذاب و 
آموزنده برای اقشار مختلف.

7. تهی���ه برنامه ه���ای صوت���ی و تصوی���ری مانن���د »قرآن، 
ك���ه انس���ان را به یاد خ���دای متعال  دع���ا، س���خنرانی و ...« 

می اندازند.
8. ضب���ط ص���دا و تصویر بزرگان و اندیش���مندان جهان 

برای استفاده در آینده.
9. تبادل اطالعات.

10. با خبر شدن از اخبار و اطالعات روز دنیا.

ب: کارکردهای مضّر رایانه و اینترنت
كردن عمر با ارزش انسانها. 1. هدر دادن و تلف 

2. تضعی���ف نظام های اس���المی مخصوص���ًا جمهوری 
اسالمی ایران.

یج سبک زندگی غربی و غیر الهی.  3. ترو
ی���ج افکار و اعتقادات انحرافی برای تخریب دین  4. ترو

نزد مردم.
ك���ردن آموزه ه���ای صحی���ح  ب���ا  آموزه ه���ای  5. مخل���وط  
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انحرافی.
كاذیب و ش���ایعات بی پایه و اساس  6. نش���ر و اش���اعه ا

در جامعه.
7. پخ���ش فیلم ه���ا و صداه���ای مس���تهجن و مبتذل و 

حرام.
8. ضب���ط صدا و تصویر اش���خاص حقیق���ی و حقوقی 

برای سوء استفاده از آنان.
ك���ردن اف���راد ب���ه خاط���ر دوری از فعالیته���ای  9. تنب���ل 

جسمی.
كردن و جاسوسی از سایت ها. 10. هک 

رایانه و اینترنت از دیدگاه رهبری
مق���ام معظم رهب���ری برخی از این فوائد و آس���یبها را ذكر 

فرموده اند كه بعضی از آنها اش���اره می ش���ود:
1. امروز وظایف حوزه های علمیه با گذشته تفاوت های 
كرده اس���ت. امروز شما ببینید وسایل تبلیغ در دنیا  یادی  ز
چقدر متنوع ش���ده؛  این ط���رِف دنیا یک نفر جوان پای یک 
كوچک می نش���یند و افکار، تصورات، تخیالت،  دس���تگاه 
پیش���نهاد های فکری و پیش���نهاد های عملی را از سوی هر 
یافت می كند.  كس���ی( از آن طرِف دنیا در كس���ی )بلکه هر نا
ام���روز اینترن���ت و ماه���واره و وس���ایل ارتباطی بس���یار متنوع 
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وجود دارد و حرف، آسان به همه جای دنیا می رسد.1
2. شیطاِن امروز كه از راه اینترنت و ماهواره و روش هاى 
ارتباطِی مدرن و فوق مدرن س���راغ شما می  آید، حرف هاى 
ك���رده، نرم  افزار  مدرن���ی هم دارد؛  س���خت  اف���زارش را مدرن 
مدرن هم دارد. ش���بهه  آفرینی دارد، اخالل در عقیده دارد، 
ایجاد تش���ویش در ذهن دارد، تزریق ناامی���دى دارد، ایجاد 

اختالف دارد.2

كرمان )1384/2/11( 1. بیانات در دیدار علما و روحانیون 
كرمانشاه )1390/7/20( 2. بیانات در جمع علما و روحانیون شیعه و سنی 
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بخش دوم: 

رايانه در آيينه 

آداب و احکام
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فصل اول: 

کپی رایت

كه س���الیان متمادی در ای���ران درباره  یک���ی از مس���ائلی 
آن بح���ث می كنن���د ولی متأس���فانه به صورت ج���ّدی اجرا 

نمی شود موضوع »كپی رایت«1 و »حق تألیف« می باشد. 
برخی از مراجع تقلید به صورت فتوا2 یا احتیاط واجب3 

یع  copyright« .1« ب���ه ح���ق قانونی منحصر به فرد تکثیر، انتش���ار، فروش، و یا توز
كار هن���ری( گفته  م���اده و ص���ورت از چی���زی )ب���ه عن���وان یک اث���ر ادبی، و ی���ا 

)www.merriam-webster.com( .می شود
2. آیت اهلل سیس���تانی: www.sistani.org؛  اس���تفتائات، آی���ت اهلل بهجت، ج 
 3، ص 226، س 4106؛ آی���ت اهلل مکارم، www. makarem.ir، اس���تفتائات، 
حقوق، حق تکثیر؛ آیت اهلل وحید خراسانی: www. wahidkhorasani.com؛ 
اس���تفتائات، آی���ت اهلل جوادی آمل���ی، ص 107؛ آیت اهلل صاف���ی گلپایگانی: 
كه در ضمن عقد فروش سی دی یا ضمن عقد  رایت در صورتی جایز نیست 
الزم دیگری، ش���رط عدم رایت و یا عدم شکس���تن قفل سی دی شده باشد«. 

كپی رایت(. كه بیشتر پرسیده می شود،  )www. safi.ir، سؤاالتی 
3. اجوبة االستفتائات، آیت اهلل خامنه ای، ص297، س1355.

   47



فرموده ان���د: »ح���ق صاح���ب اثر باید محترم ش���مرده ش���ود« 
یعنی بدون اجازه صاحبان اصلی از آن استفاده نشود و در 
كه  به  صورت استفاده بدون اجازه، ضامن خسارتی است 
تولیدكننده وارد كرده اس���ت مگر از كفار حربی باشد كه در 

این صورت اشکال ندارد و ضامن نیست. 1

قوانین کپی رایت 
1. ح���ق نش���ر، عرضه، اج���را و حق بهره ب���رداری مادی و 

معنوی نرم افزار رایانه  ای متعلق به پدید آورنده آن است.2 
ه���ر كس حقوق مورد حمایت ای���ن قانون را نقض نماید 
عالوه بر جبران خس���ارت به حبس از نود و یک روز تا ش���ش 
ماه و جزای نقدی از ده  میلیون )000 000 10( تا پنجاه میلیون 

یال محکوم می  گردد. 3 )000 000 50( ر
ی  كه بر رو 2. نسخه  برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی 

1. اس���تفتاء، آیت اهلل خامن���ه ای، آیت اهلل مکارم ، 1393/3/3؛ اس���تفتائات، 
آی���ت اهلل بهج���ت، ج  4، ص 333، س 5723؛ اس���تفتاء، آی���ت اهلل ن���وری 
همدانی، 1393/12/2؛ آیت اهلل ش���بیری زنجانی، در صورتی ضامن اس���ت 
ك���ه عرف���ًا ضام���ن حس���اب ش���ود )اس���تفتاء 1393/12/2(؛ آی���ت اهلل صافی 
گر در ضمن عقد الزم ش���رط ش���ده باش���د كه رایت نشود، ضامن  گلپایگانی: ا

است )استفتاء 1393/12/2(.
2. قان���ون حمای���ت از حق���وق پدی���د آورندگان ن���رم افزاره���ای رایان���ه ای، ماده 1، 

مصوب 1379/10/10.
3. قان���ون حمای���ت از حق���وق پدید آورندگان ن���رم افزارهای رایان���ه ای، ماده 13، 

مصوب 1379/10/10.
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صفح���ه یا نوار یا هر وس���یلة دیگر ضبط ش���ده اس���ت بدون 
اج���ازه صاحبان حق ی���ا تولید كنندگان انحص���اری یا قائم 

مقام قانونی آن برای فروش ممنوع است.1
كه به طور  كه اش���یاء مذكور در مادة دوم2 را  كس���انی   .3
غیر مجاز در خارج تهیه ش���ده به كش���ور وارد یا صادر كنند 
كی خصوصی به حبس از سه  عالوه بر تأدیه خس���ارات ش���ا

ماه تا یک سال محکوم خواهند شد .3
ك���ه زوای���ای مس���ئله معلوم ش���ود س���واالت و  ب���رای این 
اس���تفتائات درب���اره ای���ن موض���وع را مط���رح می كنی���م و از 
گرفته و  یم، این مس���ائل را فرا  خوانن���دگان محترم تقاضا دار

كنند. به آنها عمل 

سواالت•فقهی• ••

شکستن قفل نرم افزار
س: آیا شکستن قفل نرم افزار جایز است؟

ج: شکس���تن قفل نرم افزار بدون اجازۀ صاحب یا ناش���ر 

یخ 1352/9/26.  1. تصویب توسط مجلس در تار
ی صفحه یا ن���وار یا هر  ك���ه بر رو 2. نس���خه  ب���رداری یا ضبط ی���ا تکثیر آثار صوتی 
وس���یلۀ دیگر ضبط ش���ده اس���ت بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدكنندگان 
انحصاری یا قائم مقام قانونی آن برای فروش ممنوع اس���ت.) تصویب توسط 

یخ 1352/9/26( مجلس در تار
یخ 1352/9/26.  3. تصویب توسط مجلس در تار
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اصلی، جایز نیست. 1
كه  س: آی���ا خرید و ف���روش و اس���تفاده از ن���رم افزارهایی 
قفل آنها توس���ط افراد دیگری قباًل شکسته شده است جایز 

است؟
ج: بدون اجاز صاحبان اصلی نرم افزار جایز نیست.2

ك���ه م���دل به روز ش���ده آنها ب���ه بازار  س: ن���رم  افزارهای���ی 
گذشته پشتیبانی فنی  آمده و شركت س���ازنده از مدل های 
گذش���ته  نمی كند )یعنی از اعتبار س���اقط ش���ده و وقت آن 

است( آیا شکستن قفل آنها اشکال دارد؟

1. آیت اهلل سیس���تانی: www.sistani.org، س���والها و جوابه���ا، حق چاپ؛ آیت 
اهلل م���کارم: www. makarem.ir، اس���تفتائات، حقوق، ح���ق تکثیر؛ آیت اهلل 
مظاه���ری: www.almazaheri.ir. آی���ت اهلل خامنه ای: بناب���ر احتیاط واجب 
جایز نیس���ت. )اجوب���ة االس���تفتائات، ص297، س1335( آی���ت اهلل صافی 
كه در ضمن عقد فروش  گلپایگانی: شکس���تن قفل در صورتی جایز  نیس���ت 
س���ی دی یا ضمن عقد الزم دیگری، ش���رط عدم شکستن قفل سی دی شده 

كپی رایت(. كه بیشتر پرسیده می شود،  باشد«. )www. safi.ir، سؤاالتی 
2. آیت اهلل مکارم: www. makarem.ir، اس���تفتائات، حقوق، حق تکثیر؛ آیت 
اهلل سیس���تانی: www.sistani.org، س���والها و جوابها، حق چاپ؛ اس���تفتاء،  
آی���ت اهلل ش���بیری زنجان���ی، آیت اهلل ن���وری همدان���ی، 1393/8/2؛ آیت اهلل 
خامن���ه ای و آی���ت اهلل وحید خراس���انی: بناب���ر احتیاط واجب جایز نیس���ت. 
)اجوبة االس���تفتائات، ص297؛ www.vahidkhorasani.com استفتائات، 
گاپایگانی: در صورتی ]كه ش���خصی س���ی دی را[  س518(. آی���ت اهلل صافی 
رایت ]كند[ یا ]قفل آن را بشکند[، برای افراد بعدی خرید و فروش و استفاده 
كه بیش���تر پرس���یده می ش���ود،  از آن مانعی ندارد«. )www. safi.ir، س���ؤاالتی 

كپی رایت(.
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ج: فقط با اجازۀ سازندۀ آنها اشکال ندارد. 1

رایت و تکثیر سی دى
س: آی���ا تکثی���ر )و رای���ت( س���ی دی ه���ای دیگ���ران جایز 

است؟
ج: تکثیر )و رایت( سی دى بدون اجازه صاحب اصلی 

آن جایز نیست. 2
گ���ر خری���د س���ی دی رایت ش���ده منجر ش���ود رایت  س: ا
كننده سی دی های بیشتری را بدون اجازه صاحب اصلی 

كند، آیا خرید جایز است؟ آن تکثیر 
ج: خرید جایز نیست.3

1. اس���تفتاء آی���ات عظ���ام خامن���ه آی، مکارم، ن���وری همدان���ی و مظاهری: چون 
www.( اس���ت.  نموده اند، جای���ز  اع���راض  آنه���ا  پش���تیبانی  از  س���ازندگان 
almazaheri.ir«(. آیت اهلل سیس���تانی: برای استفادۀ شخصی اشکال ندارد. 

)استفتاء 1393/12/3(
2. آیت اهلل سیس���تانی: www.sistani.org؛  اس���تفتائات، آی���ت اهلل بهجت، ج 
 3، ص 226، س 4106؛ آی���ت اهلل مکارم، www. makarem.ir، اس���تفتائات، 
www. wahidkhorasani. :حق���وق، ح���ق تکثیر؛ آی���ت اهلل وحی���د خراس���انی
com؛ آی���ت اهلل مظاه���ری: www.almazaheri.ir، قوانی���ن دولت���ی و اداری، 
كه  گلپایگان���ی:  رایت در صورتی جایز نیس���ت  كپ���ی رایت. آی���ت اهلل صافی 
در ضم���ن عقد فروش س���ی دی یا ضمن عقد الزم دیگری، ش���رط عدم رایت 
كه بیشتر پرسیده می شود،  سی دی ش���ده باشد«. )www. safi.ir، س���ؤاالتی 
كپ���ی رایت(. آیت اهلل خامنه ای: بنابر احتیاط واجب جایز نیس���ت. )اجوبة 

االستفتائات، ص297، س1335(
3. اس���تفتاء آیت اهلل ن���وری همدان���ی، 1393/7/20؛ آیت اهلل خامن���ه ای: بنابر 

احتیاط واجب خرید جایز نیست. )استفتاء 1393/7/20(
گر خرید س���ی دی رایت شده اشکال نداشته باشد،   آیت اهلل ش���بیری زنجانی: ا
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گر صاحب اصلی اثر را نشناس���یم یعنی نمی دانیم  س: ا
از اف���راد محت���رم المال اس���ت یا نیس���ت، رای���ت آن اثر جایز 

است؟
ك���ه مالش  كس���ی را دارد  ج: جای���ز نیس���ت چ���ون حکم 

محترم است.1
كه تکثیر و رایت آن ها جایز نیست،  س: س���ی دی هایی 
گر برای اس���تفاده ش���خصی و حفظ س���ی دی اصلی، آن را  ا

كنیم جایز است؟ رایت 
ج: با اجازه صاحب آن جایز است. 2

كه  س: یکی از دوس���تان بنده از مرجع���ی تقلید می كند 
رای���ت CD را جایز می داند ولی طبق نظ���ر مرجع بنده رایت 
گر ایشان به بنده CD هدیه كنند استفاده از  جایز نیس���ت. ا

آن جایز است؟
ج: ب���دون اج���ازه صاح���ب اصل���ی اس���تفاده از آن جایز 

كار مانعی ندارد. )استفتاء، 1393/11/28(. این 
گلپایگانی: اشکال ندارد. )استفتاء، 1393/11/28(. آیت اهلل صافی 

1. استفتاء آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل نوری همدانی، آیت اهلل 
شبیری زنجانی، 1393/8/10.

2. آیت اهلل مکارم: www. makarem.ir؛ اس���تفتاء، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل 
نوری همدانی، 1393/10/8. آیت اهلل سیس���تانی و آیت اهلل شبیری زنجانی: 
كار جایز اس���ت. )استفتاء، 1393/10/8(. آیت اهلل صافی گلپاتیگانی:   این 
كه رایت  كپی و رایت اش���کال ندارد مگر در ضمن یک معامله، ش���رط ش���ود 
كه بیش���تر پرسیده می شود،  كپی صورت نگیرد. )www. safi.ir س���ؤاالتی  و 
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نیست. 1
كن���د خریدار  س: آی���ا صاحب ن���رم افزار می تواند ش���رط 

فقط حق استفاده از نرم افزار را دارد؟
كه ضمن ق���رارداد فروش چنین ش���رطی  ج: در صورت���ی 
كن���د، در غی���ر این صورت  كنن���د بای���د خریدار ب���ه آن عمل 

كنند. 2 مجاز است به دیگران هم بدهد و استفاده 
ك���ردن بخش های���ی از ی���ک س���ی دی )مث���ال  س: كپ���ی 

نصف آن( چه حکمی دارد؟
گر مقدار  ج: ب���ا اجازه صاحب آن اش���کال ندارد3 ول���ی ا

كمی باشد عیبی ندارد.4
كه هیچگونه تذكری  س: آیا رایت و تکثیر نرم  افزارهایی 
ب���رای »اجازه تکثیر یا عدم اج���ازه« در آنها وجود ندارد جایز 
اس���ت یا بای���د از رضایت صاحب اثر مطمئ���ن بود و در این 

1. آیت اهلل مکارم: www. makarem.ir؛ اس���تفتاء، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل 
شبیری زنجانی، آیت اهلل نوری همدانی، 1393/11/14.

ای،  خامن���ه  اهلل  آی���ت  اس���تفتاء،  www. makarem.ir؛  م���کارم:  اهلل  آی���ت   .2
1393/11/14؛ آیت اهلل شبیری زنجانی، 1393/11/18.

3. آی���ت اهلل خامن���ه ای:www. khamenei.ir، رس���اله آموزش���ی، ج 2، حق���وق 
كاره���ای هن���ری؛ آی���ت اهلل م���کارم: www. makarem.ir؛  چ���اپ، تألی���ف و 

استفتاء، آیت اهلل نوری همدانی، آیت اهلل شبیری زنجانی، 1393/12/4.
آیت اهلل سیستانی: برای استفاده شخصی، اشکال ندارد.)1393/12/4(.

آیت اهلل صافی گلپایگانی: اشکال ندارد مگر در ضمن معامله، شرط عدم كپی 
شود. )استفتاء، 1393/12/4(.

.www. makarem.ir :4. آیت اهلل مکارم
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كرد؟ مورد تحقیق 
ج: استفاده اشکال ندارد و تحقیق الزم نیست.1

رایت محصوالت مذهبی
ی آن  س: آی���ا خرید یا كپی س���ی دی های مذهبی كه رو
نوش���ته شده هر گونه تکثیر ش���رعًا حرام و پیگرد قانونی دارد 

اشکال دارد؟ 
ج: خرید و فروش سی دى تکثیر شده بدون اجازه ناشر 

اصلی جایز نیست.2
س: من یکی از س���ی دی های آموزش قران برای كودكان 
را كه به صورت غیر مجاز كپی ش���ده بود برای خودم و یکی 
كرده ام با توجه به اینکه  كپی  از دوستانم به صورت رایگان 
گس���ترش آموزش ق���ران بوده  كار من صرفا برای نش���ر و  ای���ن 

كپی رایت. 1. آیت اهلل مظاهری: www.almazaheri.ir، قوانین دولتی و اداری، 
گلپایگان���ی: »كپی و رایت اش���کال ن���دارد مگ���ر در ضمن یک  آی���ت اهلل صاف���ی 
معامله، شرط شود كه رایت و كپی صورت نگیرد«. )www. safi.ir، سؤاالتی 

كپی رایت(. كه بیشتر پرسیده می شود، 
آی���ت اهلل ن���وری همدان���ی: تص���رف باید ب���ا علم ب���ه رضایت صاحب آن باش���د. 

)استفتاء، 1393/12/5(
آیت اهلل مکارم: فقط با اجازه صاحب آن جایز است. )استفتاء، 1393/12/5(
www. makarem. :؛ آیت اهلل مکارمwww.almazaheri.ir :2. آیت اهلل مظاهری
ir؛ آی���ت اهلل صافی گلپایگانی: www. safi.ir، س���ؤاالتی كه بیش���تر پرس���یده 

كپی رایت. می شود، 
آیت اهلل خامن���ه ای: بنابر احتیاط واجب جایز نیس���ت.)أجوبة االس���تفتاءات، 

ص 297(.
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و ن���ه ب���ه خاطر پول، تکلیف من چیس���ت؟ چون در ش���روع 
برنامه این س���ی دی ذكر ش���ده است كه كپی غیر مجاز این 
س���ی دی شرعًا حرام اس���ت ؟ آیا باید من این سی دی ها را 
دور بیان���دازم ؟ آی���ا می توان پول آن را ب���ه صندوق صدقات 

یخت تا حالل شود؟. ر
كار جایز نبوده و شما باید به شکلی رضایت آن  ج: این 
ید و پرداختن پول آن سی دی ها به  ش���ركت را به دس���ت آور

كند. 1 كفایت نمی  فقراء 
ی���ان معروف آیاتی از ق���رآن مجید را با  س: بعض���ی از قار
كاس���ت و  ى نوار  ص���وت زیبا ت���الوت می كنن���د و آن را بر رو
یدئو ضب���ط می كنند، آیا می توانند امتی���از آن را خرید و  ی���ا و
كنند و آیا بای���د دیگران در موقع تکثی���ر از آنها اجازه  ف���روش 

بگیرند؟
ك���ه در ع���رف عقال به عن���وان حّقی براى  ج: در صورت���ی 
كند باید با  كه می خواهد تکثیر  كس���ی  قارى ش���مرده شود، 

موافقت او باشد. 2

رایت سی دی های مستهجن
و  مبت���ذل  و  مس���تهجن  س���ی دی های  رای���ت  آی���ا  س: 

غیراخالقی جایز است؟

.www. makarem.ir :1. آیت اهلل مکارم
2. همان.
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كردن سی دی های غیر اخالقی جایز نیست.1 ج: رایت 

کپی و رایت فیلمهاى خارجی 

الف( با زیرنویس فارسی 
كفر تولید ش���ده  كز  كه در مرا س: آیا فیلم هاى خارجی را 
كپی  و دوبله نش���ده اند؛ اما زیرنویس فارسی دارند، می توان 

كرد؟
گر بر خالف قانون باشد، جایز نیست.2 ج: ا

ب( دوبله شده 
ك���ه متعلق به  ك���ردن فیلم ه���اى خارجی  كپ���ی  س: آی���ا 
كز  كه مال آنان محترم نیست؛ ولی توسط مرا كفارى اس���ت 

دوبلۀ داخلی دوبله شده اند، جایز است؟
ج: جایز نیست.3

س: بعض���ی از ش���ركت های داخل���ی فیلم های خارجی 
ی اعتقادات و ...  گر این فیلم ها ب���ر رو را دوبل���ه می كنن���د. ا
مخاطب تأثیر منفی داشته باشد، آیا دوبله این اثر برای آنها 

حق و مالکیت ایجاد می كند؟
ی اعتقاد  كه تأثی���ر منفی رو ك���ردن فیلم هایی  ج: دوبله 

1. آیت اهلل سیس���تانی: www.sistani.org؛ اس���تفتاء، آی���ت اهلل خامنه ای، آیت 
اهلل مکارم، آیت اهلل نوری همدانی، 1393/12/9.

2. استفتاء، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، 1393/3/7؛ استفتائات، 
آیت اهلل بهجت، ج  3، ص 226، س 4104.

3. همان، س 4105.
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كند.  م���ردم دارد جایز نیس���ت و حق مالکیت ایج���اد نمی 
تکثیر و پخش این نوع فیلم ها هر چند با اجازه دوبله كننده 

باشد جایز نیست.1
گ���ر ش���خصی اث���ری را ب���دون اج���ازه صاحب���ش به  س: ا
كن���د، با این ترجمه و  دس���ت بی���اورد و آن را ترجمه یا دوبله 

كردن برای او حق و مالکیت ایجاد می شود؟ دوبله 
گ���ر مالک اصلی از افراد محترم المال باش���د باید با  ج: ا
اجازه او ترجمه یا دوبله ش���ود و با ترجمه یا دوبله، مالکیت 

كفار حربی باشد.2 ایجاد نمی شود مگر از 

ج( رایت فیلم های خارجی
گر فیلم های خارجی )چه زبان  به فتوای مراجع تقلید، ا
اصلی و چه دوبله شده( دارای تصاویر مستهجن و مبتذل 
اس���ت و باعث انحراف می ش���ود، خرید و فروش و رایت آن 

حرام است.3

محصوالت مشترک
س: آی���ا در حکم تکثی���ر )و رایت( نرم افزار ی���ا فیلم و ... 

بین تولید داخل و خارج تفاوتی وجود دارد؟

1. اس���تفتاء، آی���ت اهلل خامن���ه ای، آی���ت اهلل ش���بیری زنجانی، آی���ت اهلل مکارم، 
.1393/8/11

2. اس���تفتاء، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل م���کارم، 1393/8/14؛ آیت اهلل نوری 
همدانی، 1393/8/17.

3. با استفاده از سایت آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی.
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كردن فق���ط با اجازه صاحب اصل���ی اثر جایز  ج: رای���ت 
كه در  كفار حربی1 باش���د  كه صاحب آن از  اس���ت مگر این 

این صورت اشکال ندارد.2
یندوز یا ورد كه متعلق  س: آیا روزی درآوردن با نرم افزار و

كشورهای خارجی است اشکال دارد؟ به 
كف���ار حرب���ی3 اس���ت  ج: اس���تفاده از آنچ���ه مرب���وط ب���ه 

اشکالی ندارد.4

وی کامپیوتر  کپی فیلم و صوت ر
یدئ���و كلوپ ه���ا برنامه  هاى خ���ود را در مدت زمان  س: و
محدودى كرایه می دهند، آیا جایز است برنامه كرایه  اى را بر 
ى حافظه  اى كامپیوتر كپی و بعد از پس دادن سی  دى، از  رو
آن برنامه ى كپی  شده در خارج از محدودۀ زمانی بهره برد؟ 

كه در س���تیز و جنگ با اس���الم هس���تند و به هیچ معاهده و قراردادى  كفارى   .1
كه به س���تیز خود با مس���لمانان ادامه  با مس���لمانان تن نمی دهند. در صورتی 
دهند و تس���لیم نش���وند، با آن���ان جنگ می ش���ود.)مجله فق���ه اهل بیت : 

)فارسی(، ج 45، ص 208(
اس���تفتاءات  www. wahidkhorasani.com؛  خراس���انی:  وحی���د  اهلل  آی���ت   .2
جدی���د، آی���ت اهلل م���کارم، ج 3، ص555، س1550؛ أجوب���ة االس���تفتاءات، 

خامنه ای، ص298، س1342.
3. مانند امریکا، انگلیس، فرانس���ه، اسرائیل و.... )استفتاءات جدید، مکارم، 

ج 3، ص555، س1550(
كمی تغییر؛ با اس���تفاده از آیت اهلل  4. آی���ت اهلل م���کارم؛ www. makarem.ir، با 
وحید خراس���انی: www. wahidkhorasani.com؛ أجوبة االستفتاءات، آیت 

اهلل خامنه ای، ص298، س1342.
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كار مورد رضایت صاحب  كه ای���ن  گر معلوم اس���ت  ج: ا
اصلی فیلم نیست، جایز نمی  باشد.1

در پای���ان ای���ن فص���ل ی���ادآوری ای���ن نکته الزم اس���ت؛ 
یم ب���ه مالکیت و حقوق ما تجاوز  همانگونه كه دوس���ت دار
نش���ود به مالکیت دیگران تج���اوز نکنیم و از آثار و تألیفات 
دیگران بدون اجازۀ آنها اس���تفاده نکنیم. باید س���عی ش���ود 
گذاش���تن به حق���وق دیگ���ران را در جامعه  فرهن���گ احترام 

كنیم.  مستحکم 
امیرالمومنی���ن عل���ی)7( ب���ه فرزندش امام حس���ن7 

فرمودند: 
»پس���رم! نفس خود را میزان بین خود و دیگران قرار بده، 
بناب���ر این آنچ���ه براى خود دوس���ت دارى ب���راى دیگران هم 
دوس���ت بدار، و هر چه براى خ���ود نمی خواهی براى دیگران 
كس���ی ستم مکن چنانکه دوست دارى به تو  هم مخواه، به 
كن چنانکه عالق���ه دارى به تو نیکی  س���تم نش���ود، و نیکی 

شود «.2

1. استفتاءات، آیت اهلل بهجت، ج 3، ص226، س4106. 
ْحِبْب ِلَغْیِرَك َما ُتِحّبُ 

َ
2. َیا ُبَنّیَ اْجَعْل  َنْفَس���َك  ِمیَزانًا ِفیَما َبْیَنَك َو َبْی���َن َغْیِرَك َفأ

َكَما  ْحِس���ْن 
َ
َم َو أ

َ
ْن ُتْظل

َ
 ُتِحّبُ أ

َ
َكَما ال  َتْظِلْم 

َ
َها َو ال

َ
ُه َما َتْکَرُه ل

َ
ْكَرْه ل ِلَنْفِس���َك َو ا

ْیَك )نهج البالغ���ة، صبحی صالح، نامه 31، ص 397؛ 
َ
ْن ُیْحَس���َن ِإل

َ
ُتِحّبُ أ

یان، ص 269(. ترجمه انصار
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فصل دوم: 

بازی های رایانه ای
كه  یکی از نیازهای انسان، بازی و سرگرمی سالم است 
ادیان الهی مخصوصًا اسالم آن را تأیید كرده و راهکارهایی 
كرده ان���د. طراحان و س���ازندگان بازی ها با  را ب���رای آن بیان 
كه ش���کل بازی ها  توجه به این نیاز بش���ر، در صدد برآمدند 
كنند )گرچه با  را تغیی���ر داده و بازیهای رایان���ه ای را طراحی 

اهداف خاصی هستند(
بازی ه���ای رایان���ه ای در بی���ن جوام���ع بش���ری در ح���ال 
كاربران  گس���ترش اس���ت و روز به روز جایگاه بهتری در بین 
پی���دا می كند. این بازیه���ا هم دارای ن���کات مثبت و مفید 
هس���تند و هم ن���کات و جنبه های منفی و مخ���رب در آنها 
گر این بازیها بدون توجه به آس���یبها و خطرات  وجود دارد. ا
تی می شود  مورد اس���تفاده قرار بگیرند منجر به بروز مش���کال

   61



كه در بعض از موارد قابل جبران نیست.
نگارن���ده در ای���ن فص���ل در ص���دد بی���ان نکات���ی درباره 
كه غالبًا م���ورد غفلت والدین و  بازی ه���ای رایانه ای اس���ت 

كاربران قرار می گیرد.
كارب���ران بازیه���ای رایان���ه ای ح���دودًا 20  كش���ور م���ا  در 
كه روزی دو س���اعت پای ای���ن بازیها  میلی���ون نفر هس���تند 
كه بازیهای  وق���ت می گذارند.1 این آمار ما را متوجه می كند 
كرده اس���ت؛ لذا به  رایان���ه ای در ایران جایگاه خاصی پیدا 
اختصار2 برخی از اهداف، آس���یب ها و احکام این موضوع 

مطرح می شود.

اهداف بازی های رایانه ای
خیل���ی از اف���راد فکر می كنن���د بازی ه���ای رایانه ای فقط 
ب���رای س���رگرمی س���اخته می ش���وند و س���ازندگان آن هی���چ 
انگی���زه و ه���دف دیگری ندارن���د؛ در حالیکه بر اس���اس نظر 
كارشناسان، این بازی ها غیر از سرگرم كردن، اهداف پنهان 
كه ما از آن غافل هس���تیم و ناخواس���ته در  دیگری نیز دارند 
كرده و خیل���ی از باورها و عقائد  مس���یر مقاصد آنها حركت 

آنها را می پذیریم.

1. مینایی )رئیس بنیاد ملی بازیهای رایانه ای(، 1393/11/4، خبر 20:30.
2. نگارن���ده قص���د دارد درب���اره بازی های رایان���ه ای به صورت مفص���ل و علمی 

كتابی را به رشته نگارش در بیاورد. برای اطالع بیشتر به آن مراجعه شود.
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آژانس پروژه  های تحقیقاتی پیش���رفته جاسوسی آمریکا 
كننده طرح  ك���ه یک���ی از قوی تری���ن بازوهای اج���را   )Iarpa(
كنت���رل ذهن موس���وم به پروژه »مونارش« اس���ت اخیرا تحت 
كاهش خطاه���ای تحلیل  عنوان پ���روژه »س���یریوس«، برای 
و ح���ل مش���کالت اطالعاتی خ���ود، اقدام به س���اخت بازی 
رایان���ه ای ب���ا اه���داف واقع���ی می كن���د. ای���ن آژانس ب���ا این 
كه »ب���دون بازی ه���ای رایانه ای م���ا نابودی���م« اعالم  عن���وان 
ك���رد: بازی  های ج���ّدی )كه برای اهداف آموزش���ی، درمانی 
و ی���ا دیگر اه���داف واقعی »كنترل فکر« س���اخته ش���ده  اند( 
می  توانند برای بیان و كاهش جهت گیری های ش���ناختی، 

كاری مناسب ارائه دهند.1 ساز و 
كه س���ازندگان بازى  هاى رایانه  اى در  بعضی از اهدافی 

جنگ نرم دنبال می كنند، عبارتند از:

1. تخریب چهره مقدس اسالم
اصل���ی  ه���دف  ای،  رایان���ه  بازی ه���ای  از  بس���یاری  در 
كه ادیان الهی مخصوصًا  طراحان و س���ازندگان این اس���ت 
كاربر را  كاربران، با چهره ای تنف���ر آمیز معرفی و  اس���الم را نزد 
نس���بت به آن بدبین كنند. در مقابل، س���بک زندگی غربی 
را خیل���ی زیركان���ه و هوش���مندانه در ذه���ن مخاط���ب القاء 

می كنند.

www. islammovie.ir .1، مقاله »فراماسونری در صنعت بازی ها«
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در این بازی ها، از نمادها و تصاویر اسالمی مخصوصًا 
یاد اس���تفاده می ش���ود. طراحان  نمادهای مذهب ش���یعه ز
یاد این تصاوی���ر را در ال به  ای���ن بازیه���ا با ظراف���ت و زیركی ز

الی بازی قرار می دهند.1

2. القاء ناجی بودن آمریکا
معرف���ی  یس���م  ترور مس���لمانان  بازی ه���ا،  از  برخ���ی  در 
می ش���وند ولی شخصی كه مش���کالت جوامع بشری را حل 
كش���ورهای انگلیس���ی زب���ان مخصوص���ًا آمریکا  می كن���د از 

معرفی می شود.
ك���ه همفکر و  كش���ورهایی  گونه بازی ها معموال  در ای���ن 
یت شرارات  یس���م و محور همس���وی با آمریکا نیس���تند، ترور
معرف���ی می ش���وند ول���ی آمریکایی را ب���ه عنوان ناج���ی القاء 

می كنند.2

ویج سبک زندگی غربی 3. تر
برخ���ی از بازیه���ای رایانه ای ب���ا عنوان »س���بک زندگی« 
معرف���ی می ش���وند. در ای���ن بازی ها، س���ازندگان ب���ا ظرافت 

1. بازی یا مهدی »جهنم خلیج فارس؛
»Persian gulf inferno«، »Assassin's Creed» 

.»Prince of Persia شاهزاده ایران؛« 
یدن���ت اوی���ل: Resident Evil5؛ بتم���ن: Batman؛ م���رد عنکبوت���ی:  2. ب���ازی رز
 James Bond :؛ جیم���ز باندTHE GAME24 :؛ بیس���ت و چهارSpider-Man

.007
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ی���ج و آن را برای بش���ریت  كام���ل س���بک زندگی غرب���ی را ترو
زندگی ایده آل معرفی می كنند.

در بازی ه���ای س���بک زندگی، فرهنگ مص���رف گرایی، 
یج  آزادی های جنس���ی، روابط خ���ارج از اخ���الق و ... را ترو
كاربر بعد از مدتی ناخواسته آنها را پذیرفته و آن را  می كنند. 

در زندگی شخصی خود اجرا می كند.1

4. تحریک شهوات و مسائل جنسی
یک���ی از اهداف مه���م در بازی های رایان���ه ای غربی، به 
ابتذال كشیدن جوامع بشری است. در این بازی ها مسائل 
ش���هوانی و جنس���ی به همراه تصاویر مبتذل و مستهجن به 
نمایش گذاش���ته می ش���وند و كاربران را به س���وی انحرافات 

اخالقی می كشانند.
در غال���ب بازی ه���ای رایانه ای غربی، از ش���خصیتهای 
زنان���ه اس���تفاده می كنند كه متأس���فانه پوش���ش نامناس���بی 
كاربران را تحریک می كند. ادامه این  دارند و قوای جنس���ی 
بازی ها باعث بلوغ زودرس شده و مشکالت فراوانی را برای 
گر والدین دقت نداش���ته باش���ند  كه ا كاربران ایجاد می كند 

گناه جنسی آلود شوند. ممکن است به 

كه تمام ارزش���های  1. ب���ه عن���وان نمونه می ت���وان بازی »س���یمز؛ sims« را ن���ام برد 
كاربر را به انحط���اط اخالقی و انحراف  گذاش���ته و  اخالقی و انس���انی را زیر پا 

جنسی می كشاند.

65   بازیهای رایانه ای



بازی های نامناسب
در این قس���مت برخی از بازی های رایانه ای نامناسب1 
گون���ه بازی ها را برای  را ذك���ر می كنیم ت���ا والدین محترم این 

فرزندانشان خریداری نکنند.

کانتر
یس���م باید به  در ای���ن ب���ازی2 ش���ما ب���رای مب���ارزه ب���ا ترور
ید. مکان ه���ای درگیری، منّقش به  كش���ورهای مختلفی برو
یس���ت ها با چهره مسلمانان  نقوش اس���المی هس���تند و ترور
به نمایش درآمده اس���ت. محّل وقوع ماجرا مانند بس���یاری 
كش���ورهای عربی � اس���المی  دیگ���ر از بازی  ها، خاورمیانه و 
 بر مسلمان 

ّ
منطقه اس���ت و شما نماد ها و نش���انه  هایی دال

یس���ت ها می  بینید؛ س���اختمان  هایی با معماری  بودن ترور
عربی اس���المی، مساجد، مناره  ها و گنبد ها و نهایتًا افرادی 
كرد، دارای محاسن و پیشانی  كه می  بایس���ت با آنان مبارزه 
كش���ته ش���دن  كه پس از   بند قرمز هس���تند. حتی تصاویری 
كننده همان تصاویری  آنان نمایش داده می  ش���ود تداع���ی 

www.tebyan.net  .1، مقاله »اسامی 26 بازی رایانه ای نامناسب«.
كه نس���خة رایانه ای آن  2. ای���ن بازی یکی از پرطرفدار ترین بازی های دنیاس���ت 
كه سازمان  نیز موجود اس���ت. محبوبّیت این بازی هیجانی به حّدی اس���ت 
بازی ه���ای  مس���ابقات  برگ���زاری  ب���ه  ك���ه   »WCG: World Cyber Games«
كامپیوت���ری در دنی���ا می  پ���ردازد آن را در رأس بازی های خود قرار داده اس���ت.

)www. old.mouood.org، ماهنامه موعود، ش 87(.
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كه ما از لحظة شهادت رزمندگان دیده ایم. جالب  تر  است 
كشورهای  اینکه شما می  توانید به عنوان پلیس ضّد ترور از 
یم صهیونیس���تی وارد عمل شوید. در  مختلفی، از جمله رژ
یست نشان می دهند،  تمام بازی  هایی كه مسلمانان را ترور
نوک پیکان به سمت ایران نشانه رفته است }یعنی، ایران{ 

یست جهانی معرفی می  شود.1 یست و یا حامی ترور یا ترور

)sims( سیمز
در این بازی2 ش���ما ابت���دا باید جنس، ن���ژاد، رنگ و ... 
ك���رده و پ���س از انتخ���اب عالی���ق خود ب���ازی را  را انتخ���اب 

می توانید در شهر خیالی )sims( آغاز نمایید.
یج زندگی ب���ر مبنای اقتصاد  ای���ن بازی كه ب���ا هدف ترو
كشورهای  سرمایه داری س���اخته شده است عقاید فرهنگ 
جهان س���وم بخصوص مس���لمانان را نش���انه رفته است. در 
كرده و  این بازی شخص ابتدا باید برای خود شغلی را پیدا 

www. old.mouood.org .1، ماهنامه موعود، ش 87.
2. »سیمز« محصول شركت )Electronic Arts( است. این شركت یکی از چند 
ش���ركت برتر ناش���ر بازی در دنیاست. اهمیت بازی س���یمز تا حدی است كه 
این ش���ركت یکی از چند استودیوی بازی سازی خود )استودیوی سیمز واقع 
كامل به س���اخت بازی س���یمز اختصاص داده  كالیفرنیا( را به طور  در ایالت 
اس���ت. مجموعه بازی س���یمز تا سال )2011 م( با فروش 150 میلیون نسخه در 
یخ بازیه���ای رایانه ای ش���د. همچنین این  جهان، پرفروش���ترین ب���ازی در تار
www.cyberpolice.( .گینس به ثبت رسیده است بازی 5 بار در ركوردهای 

ir، مقاله »سیمز در مقابل بنیان خانواده«(
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كس���ب درآمدی داشته باشد. س���پس با توجه به درآمد خود 
خانه و لوازم مورد نیاز زندگی خود را تهیه نماید.

در مراحل بعدی بازی شما باید با جنس مخالف خود 
كه پس از این ارتباط باید رابطه  ارتباط دوستی برقرار نموده 
جنسی با دوست خود داشته باشید. اما سازنده بازی تنها 
كتفا نک���رده و پ���س از گذراندن مراحل  گون���ه رابطه ا ب���ه این 
كه با چندین جنس مخالف خود   بازی از ش���ما می خواهد 

رابطه جنسی برقرار نمایید.
در ای���ن ب���ازی س���ازندگان آن می خواهن���د لذت ه���ای 
زودگ���ذر و مادی را یکی پس از دیگ���ری در مراحل مختلف 
یکن معرف���ی نماین���د. پس از س���اعت ها بازی  ب���ازی ب���ه باز
گذران���دن مراحل بازی، ش���خص می تواند ب���ه هم جنس  و 
ی آورده و با هم جنس خود ارتباط جنس���ی برقرار  گرای���ی رو

كند.
یک���ن بگویند  س���ازندگان ای���ن ب���ازی می خواهن���د به باز
ك���ه یک���ی از بهتری���ن لذت ه���ای )م���ادی( موج���ود در دنی���ا  
همجنس گرای���ی می باش���د. در ای���ن ب���ازی ان���واع رواب���ط به 
كه بر خالف عقاید و فرهنگ  س���بک غربی ش���کل می گیرد 
كش���ور اس���المی ما می باش���د و روابط افسارگس���یخته غربی 
یج داده می ش���ود و شخص به راحتی می تواند در دنیای  ترو
مجازی كه بر اس���اس معیارهای غربی ساخته شده است، 
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كند. زندگی 
یکی از این اهداف مش���روعیت همجنس گرایی است. 
ك���ه دو همجنس عالوه بر  این مش���روعیت به نحوی اس���ت 
ك���ه می توانند ب���ا هم ارتباط داش���ته و هم خانه ش���وند،  این 
كه مش���روعیت  كنند  قادرن���د به طور رس���می با ه���م ازدواج 
بخش���یدن ب���ه همجنس گرایی ب���ه دلیل طبیع���ی نمایاندن 
همجنس گرایی، دری به س���وی انحراف های جنسی دیگر 
و عمومی ت���ر ش���دن آن در جامع���ه اس���ت و موج���ب از ه���م 
پاش���یدگی هر چه بیش تر نظام خانوادۀ سنتی و شکل گیری 

هر چه بیش تر خانواده های همجنس خواهد شد.
در این بازی، هیچ نوع عبادتگاهی در س���طح شهر و نیز 
هیچ گون���ه عملی مبنی بر انجام عبادت و دعا وجود ندارد، 
كه دین به آن اهتمام دارد هم چون مرگ،  بلک���ه موضوعاتی 
گرفته ش���ده  روح و زندگ���ی پس از مرگ در بازی به ش���وخی 
كرده اند. به عنوان مثال در ش���رایطی  و جنب���ۀ دنیوی پی���دا 
خاص شخصیت مجازی می تواند به صورت روح، سهل تر 
از قبل به زندگی خود در فضای سیمز ادامه دهد و یا فرشتۀ 
م���رگ می تواند در ش���رایطی خ���اص با ش���خصیت مجازی 

ارتباط جنسی داشته باشد و پدر شود.
سازندگان بازی برای ش���خصیت اصلی نقش و هدفی 
گاهی از این  یکن ب���دون آ را از قب���ل طراح���ی نموده اند و باز
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اهداف در قالب این نقش ها بازی را شروع می كند. هدف، 
كار و اخر بازی نیست؛ بلکه هدف در حین بازی  تنها آخر 
یکن القا می ش���ود و خشونت، ترس، وحشت، مسائل  به باز
كه به  گاه انس���ان  جنس���ی و هرزگ���ی در زمان بازی بر ناخودآ
یکن را  ش���دت فعال اس���ت، تأثیر مس���تقیم می گ���ذارد و باز
به طرف مطلوب س���ازندگان غربی س���وق می دهد. به گفته 
روان شناس���ان در این بازی ها خش���ونت و مس���ائل جنس���ی 
از قال���ب فردی خارج ش���ده، تبدیل به ی���ک هنجار گروهی 
یکنان آهس���ته آهس���ته به یک خورده  می ش���ود و در ذهن باز
فرهنگ تبدیل می ش���ود و چون این نگاه با نگاه اجتماعی 
كات  ف���رد دچ���ار اصط���کا تع���ارض می باش���د،  واقع���ی در 

فرهنگی اجتماعی می شود.1

توهین به مقدسات در بازی ها
دش���منان اس���الم و ایران برای اینکه چهره نورانی اسالم 
كارب���ران بازی ه���ای رایان���ه ای خ���راب  و ای���ران را در ذه���ن 
كنن���د، به ص���ورت ظریف و هوش���مندانه ای به مقدس���ات 
كارب���ران غالبًا از آنها  كه  دینی مس���لمانان توهی���ن می كنند 
گاه در ذهن آنها نقش  گاه نیس���تند ولی به صورت ناخ���ودآ آ
می بن���دد و تأثیرات منفی خ���ودش را در روح و روان افراد به 

www.cyberpolice.ir .1، مقاله »سیمز در مقابل بنیان خانواده«.
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جای می گذارد.
در اینج���ا ب���ه اختص���ار به برخ���ی از توهین های���ی كه در 

بازی های رایانه ای وجود دارد اشاره می شود:
جس���م داش���تن خدای متعال و ناتوانی او در اداره امور،1
كردن  ه���م درجه بودن ش���یطان ب���ا فرشتگان،2مس���خره 
بهش���ت و جهن���م،3 بی احترام���ی ب���ه مکانه���ای مق���دس و 

كه در برخی از بازی های رایانه ای به ش���دت مورد هجوم قرار  1. یک���ی از مواردی 
می گی���رد، موض���وع خداون���د و نات���وان نش���ان دادن اوس���ت. در چندین بازی 
مختلف، خداوند به ش���کلی مادی توصیف ش���ده، عاری از خطا نیس���ت و 
حتی توان الزم برای رس���یدگی ب���ه امور بندگان خود را ن���دارد! به عنوان نمونه 
 El Shaddai: Ascension of« و »Black & White« ب���ه بازی ه���ای می ت���وان 
the Metatron« اش���اره نم���ود. )www.vgpostmortem.blogfa.com، مقال���ه 

گلو ماسیدند«( كه در  كه دیده نشدند و فریادهایی  »توهین هایی 
كرده در  2. بازی »El Shaddai: Ascension of the Metatron«: فرشتگان سقوط 
كنترل خداوند بر بشر  كرده اند و با ایجاد الیه ای از غبار، مانع  زمین فساد به پا 
ش���ده اند. خداوند هم برای تنبیه آن ها با مش���اوره ش���یطان )Lucifel- وجود 
El در انتهای این نام به دلیل قرار دادن ش���یطان در زمره فرش���تگان است. به 
همین دلیل هم برای او نامی همانند فرش���تگان مقرب انتخاب شده است. 
ک »Enoch« معروف  یس نبی )كه به اینا مانن���د: Michael، Gabriel و...(، ادر
یتی می نماید تا فرشتگان خاطی را برای تنبیه به عرش  اس���ت( را راهی مأمور
یس را از طریق  یت ادر بازگرداند. در این میان، شیطان لحظه به لحظه مأمور
گ���زارش می دهد و او را در جریان وقایع قرار می دهد.  تلف���ن همراه! به خداوند 
كه دیده نش���دند  )www.vgpostmortem.blogfa.com، مقاله »توهین هایی 

گلو ماسیدند«( كه در  و فریادهایی 
3. در ب���ازی »Dante›s Inferno« كه برداش���تی از كتاب كف���ر آمیز دانته آلیگیری 
اس���ت، شخصیت دانته برای نجات روح معشوقه اش سفری به دوزخ، برزخ 
و بهش���ت آغاز می كن���د و در این راه با موجودات جهنمی درگیر می ش���ود. در 
یکن با ق���رار گرفتن در  ای���ن ب���ازی جهنم مکانی مادی توصیف می ش���ود و باز
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یسم  متبرک1، بی احترامی به قرآن2 و اهل بیت):(3 و ترور

كه قصد نگهداری او در این مکان  نقش دانته باید با موجودات شرور جهنم 
را دارند، درگیر شود و پس از نابودی آن ها!! راه خود را به سمت بهشت هموار 

كند.
 Angry :1. در یک���ی از مراحل بازی پ���ر طرفدار پرندگان خش���مگین )انگری بردز
یک���ن باید به خوک هایی كه درون مس���جد پن���اه گرفته اند، حمله  Birds(، باز
كن���د و آن ه���ا را ناب���ود س���ازد!. )www.vgpostmortem.blogfa.com، مقال���ه 

گلو ماسیدند«( كه در  كه دیده نشدند و فریادهایی  »توهین هایی 
كن«  گزارش »ش���یعه نیوز«، به تازگی یک بازی رایانه ای با عنوان »ش���یطان سا به 
توس���ط طراحان ژاپنی منتشر شده است. از ویژگی های بارز این بازی توهین 
كعبه و مس���جد نبوی است. در این بازی برای  به دین اس���الم و به ویژه قرآن، 
صعود به مرحله باالتر باید نس���خه های شریف قرآن بر زمین انداخته شود، به 
ی این نس���خه ها پا بگذارد  كاربر باید بر رو گردد و س���پس  س���وی آن تیراندازی 
كن���د. )www. SHIA-NEWS.COM، مقال���ه »توهی���ن به  ی آن عب���ور  و از رو

مقدسات مسلم اسالم در یک بازی رایانه ای ژاپنی«(
2. در اولی���ن نس���خه ب���ازی »LittleBigPlanet«، در یک���ی از مراح���ل آن، تومان���ی 
دیابات���ه )Toumani Diabate( خوانن���ده آفریقای���ی ع���رب زب���ان، ب���ا آهنگ و 
ْیَنا ُتْرَجُعوَن؛ هر 

َ
َمْوِت ُثَمّ ِإل

ْ
 َنْفٍس َذاِئَقُة ال

ّ
موسیقی آیه )57( سوره عنکبوت »ُكُل

انسانی مرگ را می چشد، سپس شما را بسوی ما باز می گردانند«را می خواند. 
كه خواندن آیات قرآن با ساز و به صورت آهنگین، حرام  این در حالی است 
كه  گناه است.)www.vgpostmortem.blogfa.com، مقاله »توهین هایی  و 

گلو ماسیدند«( كه در  دیده نشدند و فریادهایی 
3. بازی »شاهزاده ایران؛ Prince of Persia«: نام دو جن كه شاهزاده را راهنمایی 
ك���ه از القاب حض���رت زهرا )3(  و ی���اری می كنن���د »زهرا و راضییه« اس���ت 
می باش���د. نکته قابل توجه این اس���ت كه چهره »زهرا« در این بازی درخشان 
ك���ه به معنای درخش���ان اس���ت  ك���ه متناس���ب با ترجم���ه لغ���وی زهرا  اس���ت 
كه  می باش���د. )www.vgpostmortem.blogfa.com، مقال���ه »توهین های���ی 

گلو ماسیدند«(. كه در  دیده نشدند و فریادهایی 
در بازی »Assassin’s Creed« از نام مبارک علی )7( به مراتب اس���تفاده شده 
كه قس���متی از حدیث مع���روف »انا مدینه  اس���ت؛ حتی جمله »عل���ٌی بابها« 
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و خشن نشان دادن مسلمانان مخصوصًا شیعیان1 و ... .

ضرر بازی های رایانه ای

1. مشکالت جسمانی
چش���مان فرد ب���ه دلی���ل خیره ش���دن مداوم ب���ه صفحه 
نمایش رایانه به ش���دت تحت فشار نور قرار می گیرد و دچار 
ع���وارض می گردد. نوجوانان چنان غرق بازی می ش���وند كه 
توج���ه نمی كنند تا چه حد از لحاظ بینایی و ذهنی برخود 
فش���ار می آورن���د. كودك در ی���ك وضعیت ثابت تا س���اعتها 
می نشیند، ستون فقرات و استخوان بندی او دچار مشکل 
گردن،  می ش���ود. همچنین احساس سوزش و سفت شدن 
كار نس���بتًا ثابت و  كتف ه���ا و مچ دس���ت از دیگر ع���وارض 

العل���م و علی بابها« اس���ت در مراح���ل مختلف برخی از بازی ها آورده ش���ده 
كه دیده  اس���ت. )www.vgpostmortem.blogfa.com، مقاله »توهین هایی 

گلو ماسیدند«( كه در  نشدند و فریادهایی 
1. مانند بازی های:

ك���ه درب ات���اق ش���کنجه، ش���بیه درب مس���جد النب���ی   :Resident Evil :ال���ف
یس���م چند جلد قرآن وجود  )6( می باش���د یا در اتاق یکی از روس���ای ترور

یست ها مسلمان هستند. كه نشان می دهد ترور دارد 
یستها شبیه مسلمانان نشان داده می شوند. ب: Counter Strike: ترور

ج: ب���ازی قلع���ه »جنگهای صلیب���ی؛ StrongHold Crusader« ش���خصی به نام 
خلیفه )كه دارای عمامه مش���کی اس���ت( كشورش را با خشونت و با استفاده 
از ابزار ش���کنجه اداره می كند كه نش���ان می دهد مس���لمانان خش���ونت طلب 
 ،www.vgpostmortem.blogfa.com( نیس���تند.  منط���ق  دارای  و  هس���تند 

گلو ماسیدند«( كه در  كه دیده نشدند و فریادهایی  مقاله »توهین هایی 
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طوالنی مدت با رایانه اس���ت .پوست فرد در معرض مداوم 
كه از صفحه رایانه پخش می شود.  اشعه هایی قرار می گیرد 
ایج���اد تهوع و س���رگیجه خصوص���ًا درك���ودكان و نوجوانانی 
ك���ه زمینه صرع دارند، از دیگر ع���وارض بازی ها ی رایانه ای 

است.1
2. چاقی2

ودرس 3. بلوغ ز
یک���ی از مهمتری���ن عوام���ل »بل���وغ زودرس«3 تصاوی���ر، 
صحنه های جنسی و تحریک كننده می باشد كه متأسفانه 
رایان���ه ای دارای چنی���ن تصاوی���ر مس���تهجن و  بازی ه���ای 
ی جنس���ی  مبتذلی هس���تند. مداوم���ت بر این بازی ها نیرو
ك���ه در نتیج���ه، ش���خص قبل از  اف���راد را تحری���ک می كن���د 
س���ن الزم، به بلوغ جنسی می رس���د كه ممکن است باعث 

انحرافات اخالقی و جنسی شود.

وابط خانواده ل شدن ر 4. متزلز
پیشرفت تکنولوژی س���بب دور شدن اعضای خانواده 
كه هر یک از افراد خانواده به  از یکدیگر می  ش���ود. به طوری 

كودكان و نوجوانان« www.tebyan.net .1، مقاله »اثر بازی های رایانه ای بر 
2. رجوع شود به »بخش اول، فصل سوم«.

ئ���م بلوغ   از نظ���ر فیزیک���ی و هورمون���ی در دختران قب���ل از 8  3. ظاه���ر ش���دن عال
www.( .س���الگی و در پسران قبل از 9 س���الگی،  بلوغ زودرس نامیده می  شود

jahannews.com، مقاله »بلوغ زود رس چیست«(.
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خاطر مش���غول بودن به تماش���ای تلویزیون ی���ا درگیر بودن با 
كمتر وقت می  كنند  رایانه و اینترن���ت و بازی  های رایانه ای، 
ب���ا یکدیگر بنش���ینند و صحب���ت كنند در نتیج���ه منجر به 
گونه ای  سرد شدن روابط بین والدین و فرزندان می  شود، به 

كمتر حوصله یکدیگر را دارند.1 كه آنان 

وی شدن 5. منز
كودكانی كه به طور مداوم با این بازی ها درگیرند درونگرا 
ی و در برقراری ارتباط اجتماعی  می شوند، در جامعه، منزو
با دیگران ناتوان می گردند. روحیه انزوا طلبی باعث می شود 
گروه همساالن جدا شود كه سرآغازی برای بروز  كه كودك از 

ناهنجاری های دیگر است.
م���ادری می گوید: فرزن���دم به بازی های رایان���ه ای معتاد 
ش���ده است. او هر روز خود را به صفحه تلویزیون می رساند 
كلی بی خبراس���ت، حتی متوجه رفت  و از دنیای بیرون به 
كشیدن  و آمد میهمانان نمی شود. و همیشه بعد از دست 

كسالت مواجه می شود.2 از این برنامه با سر درد و 

6. خشونت طلبی
مهمترین مش���خصه بازی های رایانه ای حالت جنگی 

iribtv.ir.www. ejtema.ch1 .1، مقال���ه »تأثی���رات منف���ی اعتی���اد به بازی های 
رایانه ای«.

كودكان و نوجوانان«. www.tebyan.net .2، مقاله »اثر بازی های رایانه ای بر 
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ك���ه فرد باید برای رس���یدن ب���ه مرحله  كث���ر آنهاس���ت و این  ا
بع���دی ب���ازی ب���ا نیروه���ای ب���ه اصط���الح دش���من بجنگد، 
كودك را پرخاش���گر و ستیزه جو  اس���تمرار چنین بازی هایی 

بار می آورد.
ك���ه در طراحی  »خش���ونت« مهمترین محركه ای اس���ت 
كامپیوتری به حد افراط  جدیدترین و جذابترین بازی های 
كه در  از آن اس���تفاده می ش���ود، چهره های معروف هالیوود 
فرهنگ ما انس���انهای ضد ارزش و غیراخالقی هس���تند، در 
ای���ن بازی ها به صورت قهرمان های شکس���ت ناپذیر جلوه 

نمایی می كنند.1
مشاهده حوادث خشونت  آمیز از تلویزیون )و بازی ها( 
كودک را نیز باال می  ب���رد و در نتیجه موجب  س���طح هیجان 
بروز افکار و احساس���ات پرخاشگرانۀ بی  اساسی نسبت به 
اطرافیان خود می  ش���ود. تماش���ای خشونت ممکن است بر 
باورها و ارزش های كودک هم تاثیر گذارد. برای مثال كودک 
كه در تعارضات با دیگران، خش���ونت  كند  این باور را پیدا 
روش مناس���بی ب���رای ح���ل ای���ن اختالف���ات می باش���د و به 
ذهنیتی می  رسد كه خشونت را در این تعارضات پذیرفتنی 
دانس���ته و در تعامل با همساالن خود به پرخاشگری دست 

كودكان و نوجوانان«. www.tebyan.net .1، مقاله »اثر بازی های رایانه ای بر 
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می زند.1 
بیش���تر  }چ���ون{  معتقدن���د:  فت���ا  پلی���س  كارشناس���ان 
بازی ه���ای رایان���ه ای توس���ط بیگان���گان تولی���د و به سراس���ر 
جهان فرس���تاده می  شود، همواره قش���ر جوان و نوجوان را به 
س���مت خشونت موجود در بازی ها سوق داده كه البته این 
خش���ونت ها، خ���ود را در دنی���ای واقعی نیز نش���ان می دهد. 
كه با عمل  كه قاتل نروژی  تاثیر این بازی ها تا جایی اس���ت 
كش���ور زد، از  خیانت آمی���ز خود دس���ت به قتل ع���ام در این 

گرفته بود.2 همین بازی های خشن رایانه ای الگو 
بن���ا ب���ه اع���الم رس���انه های آمریکای���ی، جوان3 بیس���ت 
كه بیست و شش نفر را در مدرسه ابتدایی سندی  ساله  ای 
هوک نیوتاون به رگبار بس���ت، غالبا ب���ه بازی های رایانه ای 

خشن می  پرداخت.4

7. ُافت تحصیلی
ب���ه دلیل جذابیت باالیی كه ای���ن بازی ها دارد، بچه ها 
ی���ادی را صرف بازی ب���ا آن می كنند، حتی  وق���ت و انرژی ز

www.gerdab.ir .1، مقاله »نگرشی تحلیلی بر تأثیرات متقابل رسانه و پیام2«.
گرفته  www. Cyber Police.ir .2، مقاله »قاتل نروژی از بازی های رایانه ای الگو 

بود«.
3. آدام النزا.

كشتارهای  www.gerdab.ir .4، مقاله »رابطه بازی های پرخش���ونت رایانه ای و 
آمریکا«
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ك���ودكان صب���ح، زودت���ر از وق���ت معم���ول بی���دار  بعض���ی از 
كنن���د و وقت های  می ش���وند ت���ا قبل از مدرس���ه كمی بازی 

تلف شده را هم بدین صورت جبران می كنند. 
گذشته پسرم بهترین  یکی از والدین می گوید: در س���ال 
ك���ه برایش رایان���ه خریده ایم  نم���رات را داش���ت ام���ا از وقتی 
روزی 2 الی 3 ساعت وقت خود را صرف بازی می كند و از 

كرده است.1 لحاظ تحصیلی افت پیدا 

توصیه هایی درباره بازی های رایانه ای
ی بس���ته  بندی بازی  گ���ر در عن���وان و عکس  های رو 1. ا
موارد خش���ونت و موضوعات جنس���ی وج���ود دارد، می  توان 
كه چنین مواردی در ب���ازی وجود دارد، پس  انتظار داش���ت 

كنیم.2 گونه بازی ها خودداری  جدًا از خرید این 
2. قب���ل از خرید بازی ب���رای فرزندتان در صورت امکان 
آن را بگون���ه ای تهی���ه كنید و به طور خصوصی به تماش���ای 
ید تا بتوانید ش���خصًا نس���بت به خرید آن تصمیم  آن بپرداز

درستی بگیرید.3
3. زمان بازی رایانه ای را محدود كنید. )توصیه می شود 

كودكان و نوجوانان«. www.tebyan.net .1، مقاله »اثر بازی های رایانه ای بر 
www. ircg.ir  .2، مقاله »نقش نظارتی والدین بر بازی های رایانه ای«.

3. همان.
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بیش از یک ساعت در روز نباشد(. 1
4. الزم اس���ت والدی���ن به همان ان���دازه كه در خصوص 
گاهی و هش���دار می  دهن���د، در مورد  )تماش���ای( تلویزیون آ

یدئویی نیز این هشدار را اعمال نمایند. 2 بازی  های و
كامپیوت���ری  گ���ر چنانچ���ه ق���رار اس���ت از بازی ه���ای  5. ا
كه  كنید، بهتراس���ت بازی های تصوی���ری خالق  اس���تفاده 
كودكان باید به وس���یله آنه���ا، معما هایی را حل كنند، بیش 

از بازی های دیگر مورد توجه قراردهید.3
6. بازی ه���ای ایرانی را ب���ه فرزندانتان معرفی كرده و آنها 
كنید و حتما  را مطابق و متناسب با سن فرزندتان انتخاب 

كنید.4 گوشزد  فرهنگ صحیح استفاده از آن را به آنها 

قانون بازی های رایانه ای
طب���ق قانون جرایم رایانه ای، ف���روش بازی های رایانه ای 
كه دارای محتوای مجرمانه5 هس���تند جرم است و مجازات 

دارد. 6

www. ircg.ir  .1، مقاله »نقش نظارتی والدین بر بازی های رایانه ای«.
2. همان.

كودكان و نوجوانان« www.tebyan.net .3، مقاله »اثر بازی های رایانه ای بر 
یاد از اینترنت باعث افس���ردگی  www. Cyber Police.ir .4، مقال���ه »اس���تفاده ز

می شود«.
5. دارای صحنه های مس���تهجن باش���د یا اعتقادات اس���الم را زیر س���وال ببرد یا 

كاربر ایجاد بکند یا. ...  شبهات و افکار انحرافی را در ذهن 
www. internet.ir .6، فهرس���ت مصادی���ق محتوای مجرمان���ه، محتوا مجرمانه 
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سواالت•فقهی ••

كامپیوت���ری كه دارای  س: آی���ا خرید و ف���روش بازی های 
صحنه های مبتذل هستند، جایز است؟

ك���ردن ب���ه چنی���ن  ج: جای���ز نیس���ت، همچنی���ن ن���گاه 
تصاوی���ری ح���رام و از مصادیق اش���اعه فحش���اء محس���وب 
می ش���ود و الزم اس���ت به طور ج���دی از انج���ام آن اجتناب 

شود.1
س: آیا بازى با آالت قمار مانند پاس���ور و تخته نرد و ... 

كامپیوتر جایز است؟ كامپیوتر با خود  از طریق 
گر با آالت قمار و ش���رط بندی )برد و باخت( باشد،  ج: ا

حرام است.2
س: آیا بازی با آالت قمار مانند پاسور و تخته نرد و ... از 

كامپیوتر با شخص دیگری، جایز است؟ طریق 
گر با آالت قمار و شرط بندی )برد و باخت( باشد،  ج: ا

حرام است.3

مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی.
1. اس���تفتاء، آی���ت اهلل سیس���تانی، آی���ت اهلل م���کارم، 1393/3/10؛ آی���ت اهلل 
خامنه ای، آیت اهلل صافی گلپایگانی، آیت اهلل نوری همدانی، 1393/12/10.
2. اس���تفتاءات، آی���ت اهلل بهج���ت، ج 4، ص 554، س 6444؛ جام���ع األحکام، 
گلپایگان���ی، ج 1، ص 303، س 1043 ؛ اس���تفتاء، آی���ت اهلل  آی���ت اهلل صاف���ی 

سیستانی، آیت اهلل شبیری زنجانی، آیت اهلل مکارم، 1393/12/12.
3. أجوبة االس���تفتاءات، آی���ت اهلل خامنه ای، ص247، س1124؛ اس���تفتاءات، 
آی���ت اهلل بهجت، ج 4، ص 554، س 6444؛ جام���ع األحکام، آیت اهلل صافی 
گلپایگانی، ج 1، ص 303، س 1043 ؛ اس���تفتاء، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل 
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س: بنده مغازۀ بازی های رایانه ای دارم. بعضی از افراد 
با همدیگر ب���ازی می كنند و طبق قرار خودش���ان فرد بازنده 
هزین���ه بازی را پرداخت می نماید، گرفتن این پول برای من 
گر این پول دارای اش���کال است، مبلغی  اش���کال دارد؟ و ا
كرده ام و با  یافت  كه طی این مدت با جهل به مس���ئله در را 
دیگر درآمد ها مخلوط شده است، حکم شرعی آن چگونه 

است؟
كه یقین  گرفتن حرام اس���ت1 و بای���د به مقداری  ج: پول 
گر آن ها را نمی شناسید از  ید به صاحبانش برس���انید و ا دار
ط���رف آن ها در راه خدا صدقه دهی���د و چنان چه نه مقدار 
ک  و نه صاحبش معلوم اس���ت، با دادن خمس آن اموال پا

می شود.2
گر صاحب مغازه بازی های رایانه ای3 بازی هایی  س: ا
كه در آنها به مقدس���ات مس���لمانان )مخصوصًا ش���یعیان( 
یافتی  توهین می ش���ود را در اختیار افراد ق���رار بدهد، پول در

برای آنها حالل است؟
جوال: درآمد به دست آمده حالل نیست.4

نوری همدانی، آیت اهلل مکارم، 1393/12/12.
1. اس���تفتاء، آی���ت اهلل خامن���ه ای، آی���ت اهلل م���کارم، آی���ت اهلل ن���وری همدانی، 

.93/7/1
.www. makarem.ir :2. آیت اهلل مکارم

گیم نت.  .3
4. اس���تفتاء، آی���ت اهلل خامن���ه ای، آی���ت اهلل م���کارم، آی���ت اهلل ن���وری همدانی، 
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ك���ه در آنها  س: آی���ا خرید و ف���روش بازی ه���ای رایانه ای 
ب���ه مقدس���ات مس���لمانان )مخصوص���ًا ش���یعیان( توهی���ن 

می كنند، جایز است؟
ج: جایز نیست.1

ك���ه در بازی های  گر ش���خصی علم داش���ته باش���د  س: ا
رایان���ه ای به مقدس���ات مس���لمانان )مخصوصًا ش���یعیان( 
توهین و بی احترامی می شود، آیا جایز است در آن بازی ها 

كند؟ شركت 
انتش���ار آن  از  بای���د  و  ك���ردن جای���ز نیس���ت2  ب���ازی  ج: 
ک شوند. به دیگران  ی سیستم پا خودداری شده و فورًا از رو
هم اطالع رسانی كنید كه بازی نکنند و عالوه بر حرام بودن 
گناه، تأثیرات نامطلوب و مخربی بر افکار و عقائد و روح  و 

انسان دارند.3
ك���ه در آن ب���ه  س: آی���ا نگه���داری بازی ه���ای رایان���ه ای 
مقدسات مسلمانان )مخصوصًا شیعیان( توهین می شود 

در رایانه یا مغازه جایز است؟

.1393/9/3
1. اس���تفتاء، آی���ت اهلل خامن���ه ای، آی���ت اهلل ن���وری همدان���ی، آی���ت اهلل مکارم، 

1393/8/26؛ استفتاء، آیت اهلل شبیری زنجانی، 1393/9/3.
2. اس���تفتاء، آیت اهلل ش���بیری زنجانی، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل نوری همدانی، 

.1393/8/28
3. استفتاء، آیت اهلل خامنه ای، 1393/8/28.
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ج: جایز نیست و باید آنها را از بین برد.1
كه در آن  كه مش���غول بازی های رایانه ای  س: آیا افرادی 
به مقدسات مس���لمانان توهین و جس���ارت می شود را باید 

كنیم یا الزم نیست؟ نهی از منکر 
ج: در صورتی كه شرایط نهی از منکر وجود داشته باشد 

كه نهی از منکر انجام شود.2 واجب است 

1. اس���تفتاء، آی���ت اهلل خامن���ه ای، آی���ت اهلل م���کارم، آی���ت اهلل ن���وری همدانی، 
.1393/9/1

و  نباش���د  نگه���داری  در  مصلحت���ی  ك���ه  صورت���ی  »در  سیس���تانی:  اهلل  آی���ت   
احتمال اس���تفاده نامش���روع وجود داش���ته باش���د، باید از بین برود«)استفتاء، 

 .)1393/9/2
گر نگهداری مس���تلزم اس���تفاده حرام ی���ا تأیید منکر  آیت اهلل ش���بیری زنجانی: »ا

نباشد، اشکال ندارد«)استفتاء، 1393/9/2(.
2. اس���تفتاء، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل ش���بیری زنجانی، آیت اهلل سیستانی، 

آیت اهلل نوری همدانی، آیت اهلل مکارم، 1393/9/8.
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فصل سوم: 

موسیقی
كن���ون در بین جوامع بش���ری مورد  موس���یقی از دیرب���از تا
كرده و  توجه بوده اس���ت1حتی بعضی از اف���راد به آن عادت 
نمی توانند از آن جدا ش���وند. یکی از اس���تفاده های رایانه و 
كه دین  اینترنت، شنیدن یا دیدن مجالس موسیقی است 
كرده است. اسالم برای آن، احکام و آداب خاصی را بیان 

در این جا، تعریف فقهی و برخی از ضررهای موس���یقی 
به اختصار ارائه می ش���ود تا خوانندگان محترم با ش���ناخت 
بهت���ری با این مس���ئله برخورد كنند و از آس���یب های جّدی 

آن در امان بمانند.

گروه های انحرافی  گروه ها و انجمن ها )مخصوصًا  1. موس���یقی برای بس���یاری از 
مانند ش���یطان پرس���تان و. ..( جزء ضروری و جداناپذیر حس���اب می ش���ود و 
گروه ها به آن  متأس���فانه بعض���ی از اف���راد فقط به خاطر موس���یقی خاص ای���ن 

ملحق شده و منحرف می شوند.
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تعریف موسیقی حرام
ه���ر ن���وع خوانندگی و نوازندگ���ی كه انس���ان را از خداوند 
متعال و معنویات و فضائل اخالقی دور نموده و به س���مت 
گناه و ش���هوترانی س���وق دهد  ب���ی  بند و ب���ارى، بیهودگی و 

لهوى )مضل عن سبیل اهلل( بوده و حرام می  باشد.1
نکت���ه مه���م: گاه ی���ك »آهن���گ« هم خ���ودش غن���ا و لهو 
كه اش���عار  و باطل اس���ت و هم محت���واى آن، به این ترتیب 
عش���قی و فس���اد انگیز را با آهنگ هاى مط���رب بخوانند، و 
كه اش���عار پر  گاه تنه���ا »آهنگ«، غنا اس���ت، به این ترتیب 
محت���وى ی���ا آی���ات ق���رآن و دع���اء و مناج���ات را ب���ه آهنگی 
كه مناسب مجالس عّیاشان و فاسدان است، در  بخوانند 

كنید(.2 هر دو صورت حرام می  باشد )دقت 

آسیبهای موسیقی
یانبار موس���یقی  در اینجا به بعضی از آثار و آس���یبهای ز

اشاره می شود:

الف: غفلت از یاد خدا
كه دارد آن چنان انسان را  موس���یقی به سبب جذابیتی 
كه او را از یاد خدای متعال، غافل  به خود مش���غول می كند 

1. آیت اهلل خامنه ای: www.leader.ir؛ اس���تفتاءات، امام خمینی، ج 3، ص، 
603، س 107؛ تفسیر نمونه، آیت اهلل مکارم، ج 17، ص23.

2. تفسیر نمونه، ج 17، ص23.
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كارهای مهم باز می دارد. و از انجام 

ب: تشویق به فساد اخالق 
بسیارى از افراد تحت تاثیر آهنگ هاى غناء، راه تقوى و 
ى می  آورند.  كرده، و به شهوات و فساد رو پرهیزكارى را رها 
مجل���س غن���ا معم���وال مركز ان���واع مفاس���د اس���ت و آنچه به 
این مفاس���د دامن می  زند همان غناء اس���ت. در بعضی از 
كه در روزنامه ه���ای خارجی آمده می  خوانیم  گزارش هایی 
گروهی از دختران و پسران بودند، آهنگ  كه  كه در مجلسی 
خاص���ی از غن���اء در آنج���ا اجرا ش���د آن چن���ان هیجانی به 
كه به یکدیگر حمله  ور شدند و  دختران و پسران دست داد 

كه قلم از ذكر آن شرم دارد.1 یادى بار آوردند  فجایع ز
ام���ام ص���ادق 7 فرمودند: »غن���ا روح نف���اق را در قلب 
پرورش می  ده���د«2»روح نفاق« همان روح آلودگی به فس���اد 
گ���ر در روایات  گی���رى از تقوا و پرهیز كارى اس���ت. ا كن���اره   و 
كه غنا در آن است وارد  آمده است »فرش���تگان در خانه  اى 
نمی  ش���وند«3 به خاطر همین آلودگی به فس���اد اس���ت، چرا 
كیند، و از این محیط هاى  كند و طالب پا كه فرش���تگان پا

آلوده بیزارند.4

1. تفسیر نمونه، ج 17، ص25.
.كافی، ج 6، ص 434، ح 23.  2
.كافی، ج 6، ص 433، ح 15.  3

4. تفسیر نمونه، ج 17، ص25.
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ج: آثار زیانبار بر اعصاب
غنا و موس���یقی، یک���ی از عوامل مه���م تخدیر1 اعصاب 
است. به همین دلیل گاهی غنا و آهنگ هاى مخصوصی، 
چنان افراد را در نشئه فرو می  برد، كه حالتی شبیه به مستی 
ب���ه آنها دس���ت می  دهد، البته گاه به این مرحله نمی  رس���د 
ام���ا در عین حال تخدیر خفیف ایجاد می كند. و به همین 
دلیل بس���یارى از مفاس���د مواد مخ���در در غنا وج���ود دارد، 

خواه تخدیر آن خفیف باشد یا شدید. 2
كه بهتر متوجه شویم، موسیقی چه آسیبهایی  برای این 
ب���ر جس���م، اعص���اب و روان انس���ان وارد می كن���د برخ���ی از 
تأثیرات آن بر موس���یقیدانان ب���زرگ دنیا را ذكر می كنیم كه بر 

كوتاهی داشتند: اثر موسیقی، عمر 
1. »روبرت ش���ومان آلمانی« به س���بب اش���تغال بیش از 
گرفتار بیماری هایی عصبی شد و وضع  اندازه به موسیقی 
مزاج���ی اش مخت���ل ش���د و پس از مدت���ی قدرت تکل���م را از 
دست داد و سرانجام قوه شنوایی او نیز مختل شد و با این 

كت بار در سن 46 سالگی درگذشت.3 وضع فال
كه از شنیدن آواز  یا لیبران« زن خوانندۀ معروفی  2. »مار

كردن. كردن، بی حس  1. سست 
2. تفسیر نمونه، ج 17، ص26.

كمی  www.porseman.org .3، مقال���ه »كوتاهی عمر موس���یقی دانان بزرگ«، با 
تغییر.

فقه و زندگی )33(  رایانه و اینترنت     88



او شنوندگان بی هوش می شدند در سن 27 سالگی هنگام 
گهان بی هوش  شد و با سکتۀ قلبی در  خواندن موس���یقی نا

مقابل چشمان تماشاچیان جان داد.1
ی���ادی ب���ه  كودك���ی عالق���ه ز ی���س راول« از دوران  3. »مور
موس���یقی داشت در س���ال )1933م( به اختالالت عصبی 
گرفتار شد و س���رانجام در سال )1937م( با وضع دلخراش 

از دنیا رفت.2
»ش���ومان«،  »نیچ���ه«،  »ش���وپن«،  گن���ر«،  وا یش���ارد  »ر  .4
»یوه���ان«، »بتهون«، »مندلس«، »باخ« و ... جزو آن دس���ته 
كوتاه و بر اث���ر ابتال به  كه با عم���ر  از موس���یقیدانانی هس���تند 

بیماری های عصبی،  روانی و ... از دنیا رفته اند.3
پزش���کان درباره تأثیرات موسیقی بر روح و روان و جسم 
می گویند: موس���یقی باعث خسته ش���دن اعصاب، خراب 
یاد ش���دن ضربان  شدن پوس���ت4، س���ردردهای عصبی5، ز

قلب طفل در رحم6، سکته قلبی7 و ... می شود. 8

www.porseman.org .1، مقاله »كوتاهی عمر موسیقی دانان بزرگ«
2. همان.
3. همان.

كلمبیا. 4. دكتر ولف آدلر پروفسور دانشگاه 
كلنیک سردرد. 5. دكتر آرنولد فریدمانی پزشک بیمارستان نیویورک و رئیس 

كودک در انگلیس. 6. دكتر ربرت متخصص روانشناسی 
7. دكتر اوریزن اسوت مارون.

www.tebyan.net .8، مقاله »ضرر موسیقی از دید دانشمندان جهان«، با كمی 
تغییر.
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د: یکی از ابزار کار استعمار
م���ردم،  بی���دارى  از  همیش���ه  جه���ان  اس���تعمارگران 
مخصوصًا نس���ل جوان، وحشت داشته اند، به همین دلیل 
گسترده آنها براى ادامه استعمار، فرو  بخش���ی از برنامه هاى 
گاهی و گسترش  بردن جامعه ها در غفلت و بی خبرى و نا آ
انواع س���رگرمیهاى ناس���الم اس���ت. یک���ی از مهمتری���ن ابزار 
كه آنها براى تخدیر  استعمار، توس���عه غنا و موسیقی است 
اف���کار مردم ب���ر آن اصرار دارن���د، و به همین دلیل قس���مت 
عمده وقت رادیوهاى جهان را موس���یقی تش���کیل می دهد 
و از برنامه هاى عمده وس���ائل ارتباط جمعی همین موضوع 

است.1

سواالت•فقهی ••

گ���وش دادن هر چی���زی )اعم از  کلی: خوان���دن و  حک���م 
ش���عر، نثر، قرآن، مداحی، اذان، س���رود و ...( به نحو غنایی 
)آهنگی كه مناسب مجلس لهو و لعب و گناه باشد( حرام 
اس���ت )چه شاد باشد چه غمگین( و )چه در شخص تأثیر 

بگذارد یا نگذارد(.2

1. تفسیر نمونه، ج 17، ص27.
2. آیت اهلل وحید خراس���انی: www. wahidkhorasani.com؛ جامع المس���ائل، 
آی���ت اهلل فاض���ل؛ ج 1، ص 243، س 988؛ اس���تفتاءات، آی���ت اهلل بهجت، 
ج 1، ص 394، س 1406؛ أجوبة االستفتاءات، آیت اهلل خامنه ای، ص 247، 
س1127؛ اس���تفتاء، آیت اهلل سیس���تانی، آیت اهلل ش���بیری زنجانی، آیت اهلل 
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كه از صدا و سیما پخش می شود  س: آیا موسیقی هایی 
جایز است؟

گناه، حرام  ج: موس���یقی مطرب و مناس���ب با مجل���س 
گر چه از صدا و سیما پخش شود(.1 است )ا

گ���ر برای ش���خصی هیچ نوع آهنگ و موس���یقی ای  س: ا
گوش  كننده نباش���د و در او تأثیر منفی نگذارد، آیا  تحریک 

دادن او جایز است؟
كه در غالب  ک حرام بودن موس���یقی این اس���ت  ج: مال
افراد تأثیر منفی داش���ته باش���د )خواه این ش���خص تحریک 

شود و در او اثر منفی داشته باشد یا نداشته باشد(.2
كه ب���رای درمان  س: آی���ا گ���وش دادن به موس���یقی هایی 
بعض���ی از بیماری ه���ا یا آرام���ش اعصاب می باش���د، جایز 

است؟
كه نظر پزش���ك متخصِص امین این  گر احراز ش���ود  ج: ا

مکارم، آیت اهلل نوری همدانی، 1393/3/28.
1. اس���تفتاءات، امام خمین���ی، ج 2، ص13، س28 ؛ اس���تفتاءات جدید، آیت 
اهلل تبری���زى، ج 2، ص212، س957؛ اس���تفتاءات، آی���ت اهلل بهج���ت، ج 4، 
ص522، س6322؛ اس���تفتاءات جدی���د، آی���ت اهلل م���کارم، ج 2، ص232، 
گلپایگان���ی، ج 1، ص 297، س  س712؛ جام���ع األح���کام، آیت اهلل صاف���ی 

. 1020
م���کارم، ج 3، ص، 153، س457؛ جام���ع  اهلل  آی���ت  اس���تفتاءات جدی���د،   .2
المس���ائل، آیت اهلل فاض���ل، ج 1، ص، 245، س996؛ اس���تفتاءات، آیت اهلل 
بهجت، ج 4، ص 523، س6325؛ أجوبة االستفتاءات، آیت اهلل خامنه ای، 

ص 248، س 1131.
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ك���ه بیم���اری، فقط ب���ا اس���تفاده از موس���یقی درمان  اس���ت 
می ش���ود، بکارگیرى آن به مقدارى كه معالجه بیمار اقتضا 

می كند اشکال ندارد.1

أجوب���ة  س714؛   ،232 ص  ج 2،  م���کارم،  اهلل  آی���ت  جدی���د،  اس���تفتاءات   .1
االس���تفتاءات، آیت اهلل خامنه ای، ص 252، س1151؛ جامع األحکام، آیت 

گلپایگانی، ج 1، ص، 293، س1004 . اهلل صافی 
كار جایز نیست)استفتاءات، ج 4، ص 521، س6316(  آیت اهلل بهجت: این 
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فصل چهارم: 

مسائل متفرقه
در این قس���مت به س���واالتی اشاره می ش���ود كه دانستن 
كارب���ران ام���ور رایان���ه ای مفی���د و مورد اس���تفاده  آنه���ا ب���رای 

می باشد.

وش رایانه فر
س: ب���ا توجه ب���ه این كه كامپیوتر ه���م كاربردهای حالل 
كسب و درآمد در زمینه فروش  كاربردهای حرام،  دارد و هم 

این محصول چه حکمی دارد ؟ 
ج: جایز است.1

1. آیت اهلل سیس���تانی: www.sistani.org؛ استفتائات، آیت اهلل بهجت، ج  3، 
ص 221، س 4086؛ توضیح المس���ائل، آیت اهلل مکارم، ص 328، م 1762؛ 

با استفاده از توضیح المسائل، امام خمینی، ص 617، م 2752.
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رایانه و کودکان و نوجوانان
كودكان و  كامپیوتر ب���رای  س: آی���ا در اختی���ار ق���رار دادن 
كه احتمال مفسده توسط سایت های  نوجوانان در صورتی 

غیر اخالقی برود جایز است؟
ك���ه در راه حرام  كه یقین نداش���ته باش���ید  ج: ت���ا زمان���ی 
گر یقین داشته باشید  استفاده می كنند اشکال ندارد1 ولی ا
كه به فس���اد  ید  كم���ک می كنید2 یا ترس دار گناه  ب���ه انجام 

كشیده شوند جایز نیست.3

بررسی فلش قبل از رایت
كند آیا حق  كه می خواهد برای دیگران رایت  س: كسی 
ی  ی )دی و دارد قب���ل از رای���ت محتوی���ات یک فلش ب���ر رو
دی( آن را بررسی كند تا از محتویات آن اطمینان پیدا كند 

تا فیلم یا صوت حرامی نداشته باشد، یا حق ندارد؟
ج: ب���دون اجازه صاحب آن جایز نیس���ت ولی می تواند 
كند.4  گر غیر مجاز است، از رایت خودداری  كند تا ا سوال 

1. استفتاء، آیت اهلل خامنه ای، 93/6/20.
2. استفتاء، آیت اهلل مکارم، 93/6/20.

3. آیت اهلل سیس���تانی: www.sistani.org؛ استفتاء، آیت اهلل شبیری زنجانی، 
.93/6/20

4. استفتاء، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم، 1393/2/27؛ آیت اهلل خامنه 
گلپایگان���ی، 1393/12/24،  ای، آی���ت اهلل ن���وری همدانی، آی���ت اهلل صافی 

آیت اهلل شبیری زنجانی، 1393/12/29.
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نکت���ه: محتویات فل���ش از امور خصوصی فرد اس���ت و 
كردن به آن ب���دون اجازه حرام اس���ت، خدای متعال  ن���گاه 

می فرماید: 

كه  كس���انی  ُس���وا ...(؛  ای 
َ

ّس
َ

ج
َ
وا ... لا ت

ُ
ن

َ
 آم

َ
ذین

َّ
ا ال

َ
ه

ُّ
ی

َ

)یا أ
ایمان آوردید ... تجسس نکنید ...«.1

علم به حرام بودن محتویات فلش بعد از رایت
ی  گر به شخصی بگویند محتویات این فلش را رو س: ا
ی دی( رایت كند، و این شخص رایت كرد ولی  یک )دی و
بعدًا فهمید محتویات رایت ش���ده، حرام )مانند فیلم های 
كار او و درآمد به دس���ت آمده از  مس���تهجن( بوده اس���ت آیا 

این طریق اشکال دارد؟
ج: چ���ون نمی دانس���ته، رایت كردن او اش���کال ندارد2 و 

درآمد به دست آمده حالل است.3

1. حجرات/ 12. 
2. اس���تفتاء، آیت اهلل مکارم، 1393/2/28؛ آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل نوری 

همدانی، 1393/12/16؛ آیت اهلل شبیری زنجانی، 1393/12/18.
م���کارم،  اهلل  آی���ت  سیس���تانی،  اهلل  آی���ت  ای،  خامن���ه  اهلل  آی���ت  اس���تفتاء،   .3

.1393/12/23
گلپایگانی: مالک درآمده به دس���ت  آیت اهلل ش���بیری زنجانی و آیت اهلل صافی 
آمده نمی ش���ود و باید به صاحبش برگرداند و فقط می تواند هزینه سی دی را 

بگیرد. )استفتاء، 1393/12/18؛ 1393/12/24(.
آی���ت اهلل ن���وری همدان���ی: درآم���د ب���ه دس���ت آمده ح���الل نیس���ت. )اس���تفتاء، 

.)1393/12/23
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وسی میکس فیلم های عر
س: آی���ا میک���س فیلم ه���ای مجال���س زنان���ه )ك���ه غالبًا 

بی حجاب( جایز است؟ 
كارهای ح���رام مانند )نگاه به  گر هن���گام میکس از  ج: ا
تصوی���ر یا فیلم افراد نامحرم، ش���نیدن موس���یقی های حرام 
و...( در امان باشد و خوف وقوع در حرام هم نداشته باشد، 

اشکال ندارد.1
س: درآم���د حاص���ل از تدوی���ن و میکس و ص���دا گزاری 

فیلم های عروسی چه حکمی دارد؟
گ���ر میک���س، مربوط ب���ه صحنه ه���ا و تصاویر بدون  ج: ا
گناه باشد،  پوش���ش الزم و موسیقی های مناس���ب مجلس 

درآمد آن حرام است. 2

خمس نرم افزار
كه  س: ن���رم افزار ه���ای رایان���ه ای بعد از نصب ت���ا زمانی 
گر  مش���کلی پیش نیای���د مورد اس���تفاده واقع نمی ش���وند و ا
cd نرم افزار تا س���ال خمس���ی بدون استفاده بماند، آیا به آن 

خمس تعلق می گیرد؟

1. آیت اهلل سیس���تانی: www.sistani.org، اس���تفتاء، آی���ت اهلل خامنه ای، آیت 
اهلل مکارم، آیت اهلل شبیری زنجانی، 93/6/22.

ای،  خامن���ه  اهلل  آی���ت  اس���تفتاء،  www. makarem.ir؛  م���کارم:  اهلل  آی���ت   .2
1393/3/13؛ آیت اهلل سیستانی، 1393/12/28؛ آیت اهلل نوری همدانی، 

1393/12/29؛ آیت اهلل شبیری زنجانی، 1394/1/1.
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گر cd در معرض اس���تفاده1 باشد به آن خمس تعلق  ج: ا
گیرد.2 نمی 

كتاب برای  1. یعنی هر لحظه ممکن اس���ت نیاز به اس���تفاده از آن باش���د مانند 
طالب و دانشجویان.

2. اس���تفتاء، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل ش���بیری زنجانی، آیت اهلل سیستانی، 
آیت اهلل مکارم، 93/6/31.

گر زائد بر نیاز باش���د و س���ال بر آن بگ���ذر خمس دارد.  آی���ت اهلل ن���وری همدانی: ا
)استفتاء، 93/6/31(.
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بخش سوم: 

اينترنت در آيينه 

آداب و احکام
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فصل اول: 

خانواده و اینترنت
این فصل مهمترین قسمت این نوشته را به عهده دارد. 
كودك���ی و نوجوانی  س���زاوار اس���ت فرزندان در هم���ان دوران 
همزم���ان با والدین ب���ا فرهنگ صحیح اس���تفاده از رایانه و 

اینترنت آشنا شوند.
گس���ترش  كه علم به س���رعت نور در حال  در ای���ن زمان 
گذشته وظیفه س���نگین تری را به  اس���ت والدین نسبت به 
عهده دارند زیرا امروزه همس���ان با پیش���رفت وس���ایل، ابزار 
یادتر و  انح���راف و انحطاط نس���بت به گذش���ته به مرات���ب ز
متنوع تر ش���ده اس���ت؛ لذا والدین باید با ابزار رایانه ای آشنا 
كاركردها  كاف���ی و الزمی را نس���بت ب���ه  ش���وند و اطالع���ات 
و آس���یبهای آن داش���ته باش���ند ت���ا بتوانن���د فرزن���دان خود را 
گر پدر و مادر مراقب فرزندان خود نباشند  راهنمایی كنند. ا
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كشیده  گمراهی و نابودی  كمال به جاده  به راحتی از مسیر 
می شوند.

والدین باید نسبت به فعالیتهای اینترنتی فرزندان خود 
كامل و دقیقی را داش���ته باشند )البته از تجسس و  گاهی  آ

ی های بی مورد اجتناب بورزند(.1 كنجکاو
والدین باید حتمًا برای فرزندان خود زمانی را اختصاص 
كنند و نیازهای روحی و روانی  دهند تا با همدیگر صحبت 
گر چنین نش���ود، فرزندان وقت خود  كنند. اما ا آنها را تأمین 
را ب���ا دیگران یا اینترنت پ���ر می كنند كه صد البته جایگزین 

خوب و مطمئنی نیست.
در دنی���ای مج���ازی خ���وب و ب���د، زش���ت و زیب���ا با هم 
مخلوط شده است لذا ممکن است با مسائل و موضوعاتی 

كه توان تحلیل آن را ندارند. كنند  برخورد 
روانشناس���ان معتقدند، دیدن تصاویر مستهجن توسط 
گذش���ته از آسیب های عاطفی و روانی،  جوانان و نوجوانان 
خط���رات و آس���یب های جس���مانی ای را ب���رای آن ه���ا رغ���م 
كرده تا  می  زند؛ حتی در بعضی از موارد نوجوانان را ترغیب 

دست به انجام چنین عمل قبیح و زننده ای بزنند. 2

كنترل والدین  1. ر.ک: www. Cyber Police.ir، مقاله »هشدار پلیس فتا درباره 
بر فرزندان در فضای مجازی، قسمت اول«.

www.gerdab.ir .2، مقاله »مس���تهجن  ن���گاری در اینترنت و تاثیر آن بر جوانان 
و نوجوانان«
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پیشنهادهایی به والدین
در اینج���ا پیش���نهادهایی را ذك���ر می كنیم ت���ا والدین با 
بکارگی���ری آنه���ا بتوانن���د فرزندان خ���ود را در برابر آس���یبهای 

كنند: رایانه و اینترنت حفظ 
1. در روز مقداری از وقت خود را برای گفتگو و ارتباط با 
ید به خاطر كمبود حضور ش���ما،  فرزندان قرار دهید و نگذار

كنند. وقت خود را با اینترنت پر 
2. با استفاده از نرم افزارهای فیلترینگ خانگی )كنترل 
والدی���ن( ب���ر فعالی���ت رایان���ه ای فرزندانتان نظارت داش���ته 

باشید.
كه  كاربرانی  ید به درخواس���ت  3. به فرزندان خود بیاموز
نمی شناسند، پاسخ ندهند و تحت هیچ عنوان اطالعات 

ش���خصی و مالی خود را ارس���ال نکنند. 1
4. اگ���ر ب���رای فرزندانت���ان در خانه اینترنت پرس���رعت تهیه 
می كنید، سعی كنید با نظارت خودتان مورد استفاده قرار گیرد.2
ك���ه جنب���ه پیش���گیرانه دارد،   5. از مهمتری���ن م���واردی 
نصب و راه اندازی رایانه در محلی است كه قابلیت كنترل 
فیزیکی و چشمی توس���ط والدین بر عملکرد فرزندان میسر 

www. Cyber Police.ir .1، مقال���ه »نظ���ارت والدی���ن در اس���تفاده از رایانه، طی 
اوقات فراغت فرزندان«.

www.gerdab.ir .2، مقاله »آمار بازدید ایرانی ها از صفحات سکس���ی، فریب و 
حیله غربی  هاست«، 1389/7/3.
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باشد. 1
ی���د اف���راد آن الی���ن، غریب���ه   6. ب���ه فرزن���دان خ���ود بیاموز
كرد و قرار مالقات حضوری  هس���تند و نباید به آنان اعتماد 

با آنها نگذارند.2
گ���ر از فرزندانتان در محیط مجازی خطایی س���رزد  7. ا
كنی���د و در زمانی مناس���ب با  از اص���ل »تغاف���ل«3 اس���تفاده 

كنید. مهربانی و صمیمیت آن آسیب را برطرف 
8. ب���رای اس���تفاده فرزندت���ان از رایانه و اینترن���ت برنامه 

گذاری داشته باشید.4 ریزی، زمانبندی و هدف 
9. آسیبهای اینترنت و بازی های رایانه ای را برای آنها با 

كنید. زبانی نرم و مهربان بیان 
10. حتما در دوره های آموزش���ی رایانه و اینترنت شركت 

كنید.

www. Cyber Police.ir .1، مقال���ه »نظ���ارت والدی���ن در اس���تفاده از رایانه، طی 
اوقات فراغت فرزندان«.

2. همان.
كند  گاهی الزم است انسان در برابر اشتباه و خطاهای دیگران چشم پوشی   .3
كار را با  یعنی خود را به نداس���تن نشان دهد. اما در موقع خوبی شخص خطا
گاه كند و به او بفهماند از  روش���های مناسب و مفید به اش���تباه بودن كارش آ
گرنه با مشکالت جدی ای رو به رو می شود.  فعل اش���تباهش دس���ت بردارد و 
َغاُف���ل  ؛ هیچ بردباری ای  َكالّتَ َم  

ْ
 ِحل

َ
در همی���ن رابطه علی )7( فرمودن���د: »ال

مانند تغافل نیست«. )عیون الحکم و المواعظ، لیثی، ص، 531، ح 9658(
www. Cyber Police.ir .4، مقال���ه »نظ���ارت والدین در اس���تفاده از رایانه، طی 

اوقات فراغت فرزندان«.
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سواالت•فقهی ••

كودكان جایز است؟ س: آیا استفاده از اینترنت برای 
گناه باشد و ترس  گر ترس كش���یده شدن كودكان به  ج: ا
تاثیر }منفی{ در تربیت دینی كودكان وجود داش���ته باش���د، 

حرام است.1
س: آی���ا خری���د اینترن���ت پ���ر س���رعت ب���رای من���زل جایز 
دسترس���ی  پرس���رعت  اینترن���ت  ب���ا  حالیک���ه  اس���ت؟)در 
ب���ه مطال���ب و س���ایتهای منح���رف و مس���تهجن راح���ت تر 

می شود(.
ج: در صورتی كه مفسده نداشته باشد و ترس افتادن به 

حرام نباشد اشکال ندارد.2 
س: برخ���ی از والدین برای اینکه به فعالیتهای اینترنتی 
گاهی داشته باشند نرم افزارهایی3  فرزندان خود اشراف و آ
ی رایانه نصب می كنند تا مواظب آنها باش���ند و در  را ب���ر رو
كار جایز  ص���ورت نیاز به آنها تذكرات الزم را بدهند. آیا این 

است؟ از مصادیق تجسِس حرام محسوب می شود؟
گ���ر مصال���ح و امور تربیت���ی فرزندان مش���روط به این  ج: ا

1. با استفاده از سایت آیت اهلل سیستانی: www.sistani.org، سوالها و جوابها، 
رایانه.

2. اس���تفتاء، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل سیس���تانی، آی���ت اهلل مکارم، آیت اهلل 
شبیری زنجانی، آیت اهلل نوری همدانی، 1393/11/13.

.)www.cyberpolice.ir( .گر كید ال 3. فیلترینگ خانگی پاساد، آی نت، 
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كار باش���د اشکال ندارد1ولی نباید به واسطه این كار در امور 
دیگِر فرزندان تجسس شود.2

1. اس���تفتاء، آی���ت اهلل خامن���ه ای، آی���ت اهلل سیس���تانی، آی���ت اهلل م���کارم، آیت 
آی���ت اهلل ش���بیری زنجان���ی،  ن���وری همدان���ی، 1393/8/5؛ اس���تفتاء،  اهلل 

.1393/8/7
2. استفتاء، آیت اهلل شبیری زنجانی، 1393/8/7.

فقه و زندگی )33(  رایانه و اینترنت     106



فصل دوم: 

وابط زن و مرد در محیط مجازی ر
در محیط مجازی ممکن است افراد با همدیگر ارتباط 
برقرار كنند. پس باید حد و مرز این ارتباط مخصوصًا روابط 
بین زن و مرد مش���خص ش���ود. لذا مس���ائل مرب���وط به انواع 
ارتباط مانند شنیداری، دیداری و نوشتاری مطرح می شود 
گاه���ی الزم بتوانند از اینترنت بهترین  گرامی با آ كاربران  ت���ا 

بهره را ببرند.

نگاه به نامحرم
در جامعه ام���روزی ارتباطات بین افراد مخصوصًا زن و 
یاد ش���ده است، و متأس���فانه در بعضی از موارد حریم  مرد ز

بین افراد رعایت نمی شود.
گناه از طریق  در محیط مجازی احتمال آلوده شدن به 
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كاربران باید مراقبت بیش���تری  یاد اس���ت، لذا  ن���گاه كردن ز
داشته باشند تا از آس���یبهای آن در امان باشند و بتوانند به 

بهترین صورت از این نعمت الهی استفاده بکنند.
یانبار نگاه به نامحرم  در اینجا به اختصار، برخی از آثار ز

مطرح می شود:

ودی قلب 1. راه ور

ب: ن���گاه، پیک  ْ
َقل

ْ
ی���دحُ ال َعْینحُ  َبِر

ْ
عل���ی )7(فرمودن���د: »ال

كاربر محترم به تصاویر زنان نامحرم  گر  قلب است «؛1یعنی ا
كند تصویری از آنها در ذهن و قلبش ایجاد می ش���ود  ن���گاه 

كه سبب می شود همیشه به یاد او باشد.

2. بذر شهوت
اطرافیان���ش  و  حواری���ون  ب���ه   )7( عیس���ی  حض���رت 

���َهَواِت َو 
َ

رحُ الّش
ْ

ا َبذ َ وَراِت  َفِإّنَ
حُ

ْحذ َ َظَر ِإَل  الْ ْم  َو الّنَ كحُ ا فرمودند: »ِإّیَ

كه ممنوع هستند  كردن به چیزهایی  ِفْس���ق ؛ از نگاه 
ْ
َنَباتحُ ال

بپرهیزید كه همانا بذر ش���هوات و شاخ و برگ فسق است«2 
 نگاه به نامحرم باعث می ش���ود شهوت انسان تحریک شود 

گمراهی بکشاند. و او را به 

1. عیون الحکم و المواعظ، لیثی، ص 38.
2. مصباح الشریعة، ص10.
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3. حسرت دائمی
برخی از افراد به وس���یله چشم بذر شهوت را در دل خود 
ی خود نمی رس���ند. امام  گاه ب���ه آرزو می كارن���د، ول���ی هیچ 

وٌم   َظرحُ َس���ْهٌم  ِمْن  ِسَهاِم  ِإْبِلیَس  َمْسمحُ صادق )7( فرمودند : »الّنَ

���ًة؛ نگاه ]ح���رام[ تیری از 
َ
یل ْوَرَثْت َحْس���َرًة َطِو

َ
َك���ْم ِم���ْن َنْظ���َرٍة أ َو 

تیرهای مسموم شیطان است و چه بسا یک نگاه، حسرت 
دراز مدتی را به دنبال داشته باشد«.1

4. سلب آسایش

���َق َناِظَرهحُ 
َ
ْطل

َ
امیرالمومنی���ن عل���ی )7( فرمودند:  »َم���ْن أ

ْتَع���َب َخاِط���َرهحُ ؛ هر كس چش���م و نظرش را ره���ا كند، ذهن و 
َ
أ

ك���ه به نامحرم  خاطرش به س���ختی می افتد«.2یعنی كس���ی 
گاه آس���ایش فک���ری ندارد و پیوس���ته فکر و  ن���گاه كند هیچ 
كه  گونه ای  ذهنش مش���غول آنچه دیده است، می  باشد. به 

نمی تواند از تصور آن تصاویر خود را برهاند.
كریم می خوانیم:  در قرآن 

كى  
ْ

ز

َ

أ  
َ

ذِل��ك  ... صاِرِهْم   
ْ
ب

َ

أ  
ْ

ِم��ن وا 
ُّ

ض
ُ

غ
َ
ی  

َ
ِمنین

ْ
ؤ

ُ
م

ْ
ِلل ْل 

ُ
)ق

فرو  ح���رام[  نگاه  ]از  دی��دگ��ان  بگو  مؤمن  م���ردان  ب��ه  ْم(؛ 
ُ

ه
َ
ل

كافی، ج  5، ص 559.  .1
2. جامع األخبار، شعیری، ص93
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دارند... این براى آنان پاك تر است «.1 
كاربران محترم، چش���م خود را از نامحرم  س���زاوار اس���ت 
كه برای خود آنها بهتر است و باعث راحتی  بپوش���انند چرا 
كس���ی به آن  كمتر  كه  قلب2 می ش���ود، به مقاماتی می رس���د 

می رسد3 و از عبادت، لذتی وصف نشدنی می برد.4
كارب���ر خ���واه ناخ���واه ب���ا تصاوی���ر و  در فض���ای مج���ازی 
صحنه هایی رو به رو ش���ده یا ممکن اس���ت با افراد نامحرم 
كند؛ لذا در این قسمت به اختصار،  ارتباط تصویری برقرار 
احکام نگاه كردن در اینترنت را بیان می كنیم تا خوانندگان 
كنند و خود را از آفات و  محترم با این موضوع آشنایی پیدا 

كنند. ضررهای آن حفظ 

تصاویر•اینترنتی ••

س: هنگام كار با اینترنت با تصاویر مبتذل یا مستهجن 
برخورد می كنیم تکلیف چیست؟ 

1. سوره نور/30. 
َبه « )غ���رر الحک���م و درر الکلم، 

ْ
َراَح  َقل

َ
2. ق���ال عل���ی )7(: »َم���ْن  َغ���َض  َطْرُف���ُه  أ

ص663(
َبَصَر 

ْ
ّنَ ال

َ
َبَصِر أِل

ْ
َحٌد ِبِمْثِل  َما اْغَتَنَم  ِبَغ���ِض  ال

َ
���اِدُق )7(  »َما اْغَتَنَم  أ  الّصَ

َ
3. َق���ال

َعَظَمِة َو 
ْ
ِبِه ُمَش���اَهَدُة ال

ْ
���ی َقل

َ
 َو َقْد َس���َبَق ِإل

َّ
ی ِإال

َ
 َع���ْن َمَحاِرِم اهلِل َتَعال

ُ
 ُیَغ���ّض

َ
ال

ل«  )مصباح الشریعة، ص9(
َ

َجال
ْ
ال

َس���اِء َس���ْهٌم ِمْن ِسَهاِم ِإْبِلیس  ی َمَحاِس���ِن الّنِ
َ
َظُر ِإل 4. قال رس���ول اهلل )6(: »الّنَ

ه « )مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،  َذاَقُه اهلُل َطْعَم ِعَباَدٍة َتُسّرُ
َ
َفَمْن َتَرَكُه أ

ج 14، ص270(
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ی شهوت جایز نیست.1 كردن عمدی و از رو ج: نگاه 
توج���ه: فرد مومن نباید به س���ایت هایی كه احتمال دارد 

كند وارد شود. در آنها با چنین تصاویری برخورد 
كه خودشان  كردن به عکس زنهای مبتذل  س: آیا نگاه 
راض���ی هس���تند دیگ���ران عکس���های آنه���ا را ببینن���د و در 
ك���ه در حرام نمی  صورتیک���ه ف���رد از خودش مطمئن باش���د 

افتد اشکال دارد؟ 
گر  ج: ن���گاه ب���رای لذت بردن جایز نیس���ت و همچنین ا
ب���رای ل���ذت بردن ه���م نباش���د بناب���ر احتیاط واج���ب جایز 

نیست. 2
كردن به عکس زنان نامحرم جایز است؟ س: آیا نگاه 

كرده اس���ت، نگاه  كاماًل رعایت  گ���ر حجاب خود را  ج: ا
ك���ردن بدون قصد ل���ذت و ریبه اش���کال ندارد )خ���واه او را 

1. آیت اهلل سیستانی: www.sistani.org، سوالها و جوابها، تصویر؛ استفتاءات، 
آی���ت اهلل بهجت، ج 4، ص، 213، س 5365؛ اس���تفتاء، آیت اهلل خامنه ای، 
گلپایگانی، آی���ت اهلل نوری  آی���ت اهلل م���کارم، 1394/2/7؛ آی���ت اهلل صاف���ی 

همدانی، 1394/2/8.
آیت اهلل سیس���تانی: نگاه بدون ش���هوت هم بنابر احتیاط واجب جایز نیس���ت.

)www.sistani.org، سوالها و جوابها، تصویر(
2. آیت اهلل سیستانی: www.sistani.org، سوالها و جوابها، تصویر؛ استفتائات، 
آی���ت اهلل بهج���ت، ج 4، ص 213، س 5365؛ اس���تفتاء، آیت اهلل خامنه ای، 
گلپایگانی، ای���ت اهلل نوری  آی���ت اهلل م���کارم، 1394/2/7؛ آی���ت اهلل صاف���ی 

همدانی، 1394/2/8.
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بشناسد یا نشناسد(.1
س: آیا نگاه كردن به تصاویر زنان در اینترنت كه پوشش 

الزم را ندارند، جایز است؟
گ���ر او را  گ���ر او را می شناس���د، جای���ز نیس���ت2 ول���ی ا ج: ا

نمی شناسد، بدون قصد لذت و ریبه، اشکال ندارد.3
و  دس���ت  ك���ه  عکس های���ی  ب���ه  ك���ردن  ن���گاه  آی���ا  س: 
ناخن هاى بلند رنگ آمیزى ش���دۀ خانمها را نشان می دهد، 

جایز است؟
ت و ریبه باشد جایز نیست.4

ّ
گر همراه با قصد لذ ج: ا

1. منه���اج الصالحی���ن، آی���ت اهلل سیس���تانی، ج 3، ص 14، م 27؛ احکام روابط 
زن و مرد، ص76. 

2. ب���ا اس���تفاده از اس���تفتاءات، ام���ام خمین���ی، ج 3، ص263، س 23؛ جامع 
گلپایگان���ی، ج 2، ص 173، س 1716؛ توضیح  األح���کام، آی���ت اهلل صاف���ی 
المس���ائل، آیت اهلل ش���بیرى زنجانی، ص526، م 2448؛ استفتاءات جدید، 
آی���ت اهلل تبری���زى، ج 2، ص 360، س1492؛ اس���تفتاءات، آی���ت اهلل بهجت، 
ج 4، ص، 219، س5392؛ توضیح المس���ائل، آیت اهلل سبحانی، ص، 456، 

م 2083؛ احکام روابط زن و مرد، ص76. 
3. با اس���تفاده از اس���تفتاءات، ام���ام خمین���ی، ج 3، ص263، س 25؛ احکام 
بان���وان، آی���ت اهلل م���کارم، ص190، س 702؛ اس���تفتاءات جدی���د، آی���ت اهلل 

تبریزى، ج 1، ص 356، س1588؛ احکام روابط زن و مرد، ص76. 
گلپایگان���ی، ج 2، ص 173، س 1718؛  4. جام���ع األح���کام، آی���ت اهلل صاف���ی 
اس���تفتاء، آیت اهلل خامنه ای، ایت اهلل سیس���تانی، ای���ت اهلل نوری همدانی، 
زنجان���ی،  ش���بیری  اهلل  آی���ت  اس���تفتاء،  1393/11/26؛  م���کارم،  اهلل  آی���ت 

.1393/11/27
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چند•مسئله ••

ك���ردن به عکس . 1 كس���ی بترس���د با ن���گاه  كه  در صورت���ی 
شخصی به گناه می ُافتد، نباید به آن عکس نگاه كند.1

زنها بدون قصد لذت و ریبه می توانند به عکس مردان . 2
نگاه كنند )خواه مرد را بشناسند یا نشناسند، خواه مرد 

محرم باشد یا نباشد(.2
دیدن عکس ورزش���کاران، هنرمندان و شهدا و ... برای . 3

خانمها تا زمانی كه مفس���ده ای3 نداش���ته باشد اشکال 
ندارد.4

كردن« اس���ت نه »نگاه . 4 كه حرام اس���ت »نگاه  آن چیزی 
افت���ادن«، لذا آنچه را كه انس���ان به ط���ور اتفاقی در بازار، 
كار و ... می بیند اش���کال ندارد  كن عموم���ی، محل  اما
ولی بای���د بالفاصله نظر و نگاه را برگرداند تا حکم »نگاه 

كردن« پیدا نکند.5 
كردن ب���ه او جایز نیس���ت، دیدن او از . 5 كه نگاه  كس  ه���ر 

1. اح���کام رواب���ط زن و م���رد، ص79؛ با اس���تفاده از توضیح المس���ائل، آیت اهلل 
مکارم، ص 401، م 2087.

2. احکام روابط زن و مرد، ص82.
3. آی���ت اهلل بهج���ت: چ���ون در معرض مفس���ده داش���تن اس���ت، اش���کال دارد. 

)استفتاءات، ج 3، ص221(
4. احکام روابط زن و مرد، ص82.

5. احکام روابط زن و مرد، ص50؛ با استفاده از جامع األحکام، آیت اهلل صافی 
گلپایگانی، ج 2، ص170، س 1703.
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پشت شیشه یا در آینه و یا آب صاف و یا هر چیز دیگری 
كه عکس او را منعکس می كند نیز جایز نیست.1

فیلم•های•اینترنتی ••

كردن به فیلمهای اینترنتی جایز است؟ س: آیا نگاه 
گر تحریک كننده شهوت باشد یا دارای صحنه های  ج: ا

مبتذل و مستهجن باشد، حرام است.2
كه ب���ه صورت  ك���ردن ب���ه فیلم های���ی  س: حک���م ن���گاه 

مستقیم پخش می شود، چیست؟
ج: طبق نظر برخی از مراجع تقلید حکم نگاه به انس���ان 
زنده را دارد.3یعنی مردان نمی توانند به غیر از گردی صورت 

1. با استفاده از توضیح المسائل، آیت اهلل سیستانی، م 2454.
2. با اس���تفاده از www. makarem.ir، اس���تفتائات، ازدواج و زناش���ویی، نگاه، 
www. استفتائات، حجاب و عفاف، نگاه؛ ،www.almazaheri.ir س 17؛
sistani.org، س���والها و جوابها، دیدن فیلم؛ استفتاءات، امام خمینی، ج 2، 
ص، 17، س 43 ؛ اس���تفتاءات جدی���د، آی���ت اهلل تبری���زى، ج 2، ص، 359، 
آی���ت اهلل فاض���ل، ج 1، ص، 245، س 998؛  المس���ائل،  س 1486 ؛ جام���ع 
اس���تفتاءات، آیت اهلل بهج���ت، ج 4، ص، 213، س 5365؛ جامع األحکام، 
آی���ت اهلل صاف���ی، ج 2، ص، 173، س 1719 ؛ أجوبة االس���تفتاءات، آیت اهلل 

خامنه ای، ص 260، س 1187.
3. استفتاءات جدید، آیت اهلل تبریزى، ج 2، ص 352، س 1453. 

كه بطور  آی���ت اهلل خامن���ه ای: بنا بر احتیاط واج���ب نباید به تصوی���ر زن نامحرم 
كرد. )أجوبة االس���تفتاءات، ص  مس���تقیم از تلویزیون پخش می ش���ود، نگاه 

259، س 1182(
آی���ت اهلل م���کارم، آیت اهلل ش���بیری زنجان���ی: »پخش مس���تقیم و غیر مس���تقیم، 
اح���کام عک���س را دارد«. )كت���اب الن���کاح، آی���ت اهلل م���کارم، ج 1، ص 41، 
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و انگش���تان دست تا مچ زنان نگاه كنند )البته بدون قصد 
و ریب���ه( و زنان هم فقط ب���ه جاهایی كه مردان معموال نمی 

كننند.1 پوشند می توانند بدون قصد لذت و ریبه، نگاه 
ك���ه به صورت غیر  كردن به فیلم هایی  س: حکم ن���گاه 

مستقیم پخش می شود، چیست؟
ج: طبق نظر برخی از مراجع تقلید حکم نگاه به عکس 

را دارد.2
كردن ب���ه فیلم زن���ان از طری���ق اینترنت به  س: آی���ا ن���گاه 

صورت مستقیم جایز است؟
كه بطور مس���تقیم پخش  ج: نبای���د به تصویر زن نامحرم 

كرد.3 می  شود، نگاه 

»مسئلۀ مس���تحدثه« تصاویر تلویزیونی؛ اس���تفتاء، آیت اهلل شبیری زنجانی، 
.) 1393/11/10

1. توضیح المس���ائل، امام خمینی، ص 510، م 2309؛ توضیح المس���ائل، ایت 
گلپایگانی، ج  اهلل م���کارم، ص 401، م 2080؛ جامع االحکام، آیت اهلل صافی 

2، ص 172، س 1713.
2. با اس���تفاده از أجوبة االس���تفتاءات، آیت اهلل خامنه ای، ص 259، س 1182؛ 
اس���تفتاءات جدید، آی���ت اهلل تبریزى، ج 2، ص 352، س 1453؛ اس���تفتاء، 

آیت اهلل نوری همدانی، 1393/11/10.
آی���ت اهلل م���کارم، آیت اهلل ش���بیری زنجان���ی: »پخش مس���تقیم و غیر مس���تقیم، 
اح���کام عک���س را دارد«. )كت���اب الن���کاح، آی���ت اهلل م���کارم، ج 1، ص 41، 
»مس���ئلۀ مس���تحدثه« تصاویر تلوزیونی؛ استفتاء، آیت اهلل ش���بیری زنجانی، 

.) 1393/11/10
3. اس���تفتاءات جدید، آی���ت اهلل تبریزى، ج 2، ص 352، س 1453؛ اس���تفتاء، 

آیت اهلل نوری همدانی، 1393/11/10.
كه بطور  آی���ت اهلل خامن���ه ای: بنا بر احتیاط واج���ب نباید به تصوی���ر زن نامحرم 
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كردن ب���ه فیلم زن���ان از طری���ق اینترنت به  س: آی���ا ن���گاه 
صورت غیر مستقیم جایز است؟

گ���ر ریبه و خوف افتادن به گناه نباش���د، نگاه كردن  ج: ا
اشکال ندارد.1

س: آیا زنان می توانند به فیلم مردان نامحرم نگاه كنند؟
گ���ر ب���ا قص���د ل���ذت باش���د ی���ا او را بشناس���د، جایز  ج: ا

نیست.2
كردن ب���ه فیلمهای مبت���ذل اینترنتی جایز  س: آی���ا نگاه 

است؟
ج: حرام است.3

كرد. )أجوبة االس���تفتاءات، ص  مس���تقیم از تلویزیون پخش می ش���ود، نگاه 
259، س 1182(

آی���ت اهلل م���کارم، آیت اهلل ش���بیری زنجان���ی: »پخش مس���تقیم و غیر مس���تقیم، 
اح���کام عک���س را دارد«. )كت���اب الن���کاح، آی���ت اهلل م���کارم، ج 1، ص 41، 
»مس���ئلۀ مس���تحدثه« تصاویر تلوزیونی؛ استفتاء، آیت اهلل ش���بیری زنجانی، 

.) 1393/11/10
1. با اس���تفاده از أجوبة االس���تفتاءات، آیت اهلل خامنه ای، ص 259، س 1182؛ 

استفتاءات جدید، آیت اهلل تبریزى، ج 2، ص 352، س 1453.
آی���ت اهلل م���کارم، آیت اهلل ش���بیری زنجان���ی: »پخش مس���تقیم و غیر مس���تقیم، 
اح���کام عک���س را دارد«. )كت���اب الن���کاح، آی���ت اهلل م���کارم، ج 1، ص 41، 
»مس���ئلۀ مس���تحدثه« تصاویر تلوزیونی؛ استفتاء، آیت اهلل ش���بیری زنجانی، 

.) 1393/11/10
2. استفتاءات جدید، آیت اهلل تبریزى، ج 2، ص 355، س1466 .

أجوب���ة  تلویزی���ون؛  جوابه���ا،  و  س���والها   ،www.sistani.org از  اس���تفاده  ب���ا   .3
االس���تفتاءات، آیت اهلل خامنه ای، ص 259، س 1182؛ استفتاءات جدید، 
آی���ت اهلل تبری���زى، ج 2، ص 352، س 1453؛ اس���تفتاءات، آیت اهلل بهجت، 
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گفتگوهای اینترنتی
یک���ی از ابزاری كه در اینترن���ت كاربرد فراوانی دارد، ابزار 
»گفتگوهای اینترنتی«1می باش���د. این وسائل سهم بسزایی 
در جذب مخاطب به سمت اینترنت دارد. این ابزار عالوه 
گاهی به ضرر  كاربردهای مثبت، ممکن اس���ت با عدم آ بر 
كارب���ران را به خطر  ی برخی از  تبدیل ش���ود و امنیت و آب���رو
بین���دازد كه ما در این قس���مت از كتاب ب���ه دنبال بیان این 

گونه آسیب ها هستیم.2
گفتگوی اینترنتی، ممکن اس���ت  برخی از نرم افزارهای 
ابزار جاسوسی دشمنان باشند، پس باید با اطالعات كامل 

كرد.3 از این وسائل استفاده 
گاهی یا مس���ائل عاطفی،  بع���ض از اوقات به خاط���ر ناآ

ج 4، ص، 213، س 5368.
www.( .گفتگو ش���ود chat .1: در اینترن���ت با ارس���ال پیامهای���ی در اتاق چت، 

)merriam-webster.com
2. ر.ک: مجله پیام، مصطفی امیری، پاییز 1387، ش 91.

كاربران  3. »مه���دی بهروزی« قائم مقام »مركز آپا« دانش���گاه صنعت���ی اصفهان: 
ن���رم افزار تانگو در معرض تهدید جاسوس���ی و س���رقت از همه اطالعات خود 
كه همه اطالعات و فایل های تولید شده  قرار دارند. بررسی ها نشان می دهد 
ی آن نصب ش���ده باشد به سرور های  در سیس���تم عاملی كه نرم افزار تانگو رو
ناش���ناخته ای ارسال می ش���ود؛ این اطالعات ش���امل تماس ها، پیامک ها، 
كاربران  كاربر اس���ت. به دلیل اینکه اطالعات  تصاویر و موقعیت جغرافیایی 
از طریق این نرم افزار و با حجم باال به سرورهای ناشناخته ای ارسال می شود، 
 ،www.gerdab.ir( .گه���ان افزایش می یاب���د حج���م اینترنت مصرف ش���ده نا

كاربران تانگو«(. مقاله »خطر جاسوسی از 
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كاربران مورد س���وء استفاده قرار می گیرند؛ مثال هنگام چت 
ك���ردن، از آنه���ا فیلمبرداری می ش���ود یا ص���دای1 آنها ضبط 

كه مورد تهدید یا اخاذی قرار می گیرند. می شود 

سواالت•فقهی ••

كردن با جنس مخالف اشکال دارد؟ س: آیا چت 
گناه نباشد، اشکال ندارد.2 گر ترس آلوده شدن به  ج: ا

س: ب���ا دخترى نامزد هس���تم3 خانواده  ه���ا هم در جریان 
هس���تند آیا می شود براى هم از طریق اینترنت پیام یا ایمیل 

بفرستیم؟ روابط ما تا چه حّدى شرعی است؟.
ج: باید از بیان مطالبی كه محّرک ش���هوت و یا مناسب 

كنید.4 زن و شوهر شرعی باشد، اجتناب 
انج���ام  و  مس���لمان  غی���ر  زن���ان  ب���ا  ك���ردن  چ���ت  س: 

صحبت های تحریک آمیز با ایشان چه حکمی دارد؟ 
ج: حرام است.5

س: حکم چت كردن با ش���خصی كه از جنسیت او بی 

كه درباره مسائل عاطفی، عاشقانه و خصوصی صحبت می كنند. 1. هنگامی 
2. آیت اهلل سیس���تانی: www.sistani.org، س���والها و جوابها، اینترنت؛ آیت اهلل 
ن���وری همدان���ی: www.noorihamedani.com؛ اس���تفتائات منتخ���ب، ش 
10341؛ اس���تفتاءات، آیت اهلل بهجت، ج 4، ص 197، س 5302؛ با استفاده 

از استفتاءات جدید، آیت اهلل مکارم، ج 3، ص 256، س 683.
3. ازدواج دائم و موقت هم به هیچ وجه فعاًل ممکن نیست.

.www.leader.ir :4. آیت اهلل خامنه ای
.www.sistani.org :5. آیت اهلل سیستانی
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اطالع هستیم چیست؟
گر خوف وقوع در حرام باشد جایز نیست. 1 ج: ا

س: گفتگوه���ای اینترنتی بین زنان و مردان یا دختران و 
پسران نامحرم برای آشنا نمودن طرف مقابل با اسالم و قرآن 

یا برای رفع شبهات2 باشد چه حکمی دارد؟ 
گر ترس وقوع در حرام نباشد جائز است. 3 ج: ا

س: م���ن ب���ه دخترم اج���ازه می دهم از طری���ق اینترنت با 
پسری چت بکند. البته اطمینان دارم خطری برایش وجود 

كار جایز است؟ ندارد، آیا این 
ج: جایز نیست ممکن است فعاًل خطری نداشته باشد 

ولی تجربه نش���ان داده كه خالی از گناه نیس���ت.4
كالم���ی حکیمان���ه و دلس���وزانه  آی���ت اهلل سیس���تانی در 
فرمودن���د: ارتب���اط زن و م���رد نامحرم از راه ارس���ال پیام های 
گفتاری جایز نیس���ت مگر به هم���ان مقدار  نوش���تاری و ی���ا 
ك���ه به طور مس���تقیم جایز اس���ت. و شایس���ته نیس���ت زن و 
كه شک و شبهه شوهر و والدین  كنند  فرزندان طوری رفتار 

1. همان.
ب���ر اینترنت واقعًا  كار ك���ه گاهی قصد و هدف  2. البته باید توجه داش���ته باش���یم 
گس���ترش اس���الم می باشد ولی ممکن اس���ت در این ارتباطها، به  خیر و برای 

یجی در آینده مبتال شویم. گناهانی ولو به صورت تدر آلودگی ها و 
www. :؛ آی���ت اهلل ن���وری همدان���یwww.sistani.org :3. آی���ت اهلل سیس���تانی

.noorihamedani.com
.www. makarem.ir :4. آیت اهلل مکارم
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كار حرام اس���ت  را برانگی���زد بلک���ه در بعض���ی از م���وارد این 
كه از نظر  كه رفتار زن به طوری شبهه انگیز باشد  مانند این 
عقال با رعایت حقوق ش���وهر منافات داش���ته باشد یا رفتار 
گر برای  فرزن���د موجب اذیت }و آزار{ پدر و یا مادر باش���د. و ا
جلوگیری و برطرف كردن این مش���کل، الزم باشد والدین یا 
گاهی پیدا  یافتی آ ش���وهر از محتوای پیامهای ارس���الی و در
كه محذور و }مفس���ده ای{ در پی نداشته  كنند در صورتی 
كلی  باش���د اش���کال ندارد بلک���ه باید انجام ش���ود. به ط���ور 
باید توجه داش���ت كه ش���وهر و پدر در مقابل همس���ر و فرزند 

مسئولیت شرعی دارند، خداوند می فرماید:
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كه س���وخت آن مردم و  ای���د خود و خانواده خود را از آتش���ی 
گفتار و  س���نگ ها هستند حفظ كنید، فرش���تگانی درشت 
گیر بر آن آتش موكلند هر چه خ���دا بگوید نافرمانی  س���خت 

كه به آن مأمور شده اند«.1 نمی كنند و همان می كنند 
بناب���ر ای���ن زن و فرزند باید ش���وهر و پ���در را در انجام این 
كه  كنند و }ااّل{ بر والدین و ش���وهر الزم است  كمک  وظیفه 
به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر طبق ضوابط آن عمل 

1. تحریم/6.
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نمایند.1

شبکه های اجتماعی2
گذش���ته  در دنیای امروز ش���کل روابط افراد با یکدیگر با 
ك���ه روابط  كم به ای���ن س���مت می روند  ك���م  ف���رق می كن���د و 
مس���تقیم و حضوری به فراموش���ی سپرده می شود و به جای 
آن رواب���ط غیر مس���تقیم مانند چت و تلف���ن و ... جایگزین 

شود.
كه در آن اف���راد با همدیگ���ر ارتباط  یک���ی از روش های���ی 
برقرار می كنند و در آن به تبادل نظر می پردازند، شبکه های 
گسترش می باشد.3 كه روز به روز در حال  اجتماعی است 
ش���بکه های اجتماعی مانند بقیه اب���زار اینترنتی دارای 
كند  ك���س نمی تواند آنه���ا را انکار  كه هیچ  فوائدی4 اس���ت 
یم كاربران محترم را با آسیبها  ولی در این قس���مت قصد دار

.www.sistani.org :1. آیت اهلل سیستانی
كتابی  2. ان شاء اهلل نگارنده قصد دارد، به صورت تفصیلی درباره این موضوع 

را به رشته نگارش در بیاورد.
3. بر اس���اس گزارش���ات، تعداد كاربران فیس بوک، حدودًا یک ملیارد و سیصد 
میلی���ون نف���ر اس���ت. )www.gerdab.ir، مقال���ه »فیس ب���وک 4 میلیارد عضو 

دارد!«، 1393/8/27(.
كارب���ران واتس آپ، حدودًا پانصد میلیون نفر می باش���د. )www. isna.ir، مقاله 
كاربران واتس اپ پس از ادغام در فیس بوک«، 1393/2/5(. »افزایش تعداد 
كارب���ران معمواًل با فوای���د ابزار رایانه ای آش���نایی دارند؛ لذا نگارنده بیش���تر به   .4

آسیبها و ضررها پرداخته است.
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و خطراتی كه آنها را تهدید می كند آشنا كرده و گوشزد كنیم 
برای اس���تفاده از اینترنت مخصوصًا شبکه های اجتماعی 
گاهی های الزم را داش���ته باش���د و اال با  بای���د اطالع���ات و آ
خطراتی مانند س���رقت اطالعات، نش���ر تصاویر خصوصی 
گس���ترده در فض���ای مجازی، اخ���اذی و...  آنه���ا به صورت 

مواجه می شوند.
محققان مرك���ز تحقیقات فناوری جورجیا در آمریکا 30 
ش���بکه اجتماعی را بررسی كرده اند. این محققان با بررسی 
بی���ش از 100 هزار كلمه از متن ه���ای حقوقی پیچیده قوانین 
در ش���بکه های اجتماعی آن  ها را به زبان انگلیس���ی امتیاز 
كه امتیاز  كردند. این امتیاز  بندی به این صورت بود   بندی 
كمتر نش���ان دهنده سخت  تر و نامفهوم  تر بودن متن قوانین 
یافت مت���ن قوانین كمتر از 30 نش���ان دهنده این  اس���ت. در
اس���ت كه برای فه���م كامل و بهتری���ن درک ممکن، نیازمند 
به یک فرد با دانش���ی مع���ادل فارغ التحصیلی از دانش���گاه 
اس���ت. ه���م  چنی���ن امتیاز ص���د نیز برای س���ن 11 س���ال نیز 
كه  قابل فهم اس���ت. این تحقیق نش���ان دهنده این اس���ت 
تمامی 30 ش���بکه اجتماعی مورد بررس���ی امتیاز كمتر از 30 

كردند.  یافت  را در
براس���اس این تحقیق، قوانین ارایه ش���ده در شبکه های 
كاماًل منطقی اس���ت اما در برخی  اجتماعی در برخی مواقع 
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مواق���ع این قوانین ممل���و از اصطالحات پیچی���ده یا فنی یا 
كه فهم آن بسیار سخت و یا حتی ناممکن  سردرگم اس���ت 
كس���ب  خواه���د ش���د. ش���بکه اجتماعی »گ���وگل پالس« با 
امتی���از 11/5 در بین دیگر ش���بکه های اجتماعی، س���خت 
 تری���ن و غی���ر قابل فهم  ترین ش���یوه را برای بی���ان قوانین خود 
كرده اس���ت. فیس  ب���وک، لینکداین، ه���ر یک به  انتخ���اب 
كسب  ترتیب امتیازهایی )12 و 9 دهم(، )15 و سه دهم( را 

كرده اند. 1

آسیبهای فیسبوک
كرد »فیس بوک« یکی از تأثیر گذارترین  شاید بتوان ادعا 
ك���ه در  و پرمخاط���ب تری���ن ش���بکه های اجتماع���ی اس���ت 
ای���ران هم مخاطبان خ���اص خودش را دارد؛ ل���ذا بعضی از 
كه در این شبکه اجتماعی وجود  آسیب ها و مفسده هایی 

دارد را به اختصار بیان می كنیم:

1. دارای محتوای غیر مجاز و انحرافی
ک اوبام���ا در ی���ک برنام���ه تلویزیون���ی در خص���وص 	  ب���ارا

گف���ت: »دختر بزرگش  اس���تفاده فرزندان���ش از فیس بوک 
كه 15 س���ال دارد دسترسی محدودی به فیس بوک دارد و 

كارب���ران ش���بکه های اجتماعی به  www.gerdab.ir .1، مقال���ه »درز اطالع���ات 
گاهی از قوانین عضویت«. دلیل ناآ
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كافی  دختر كوچکترش كه 12 سال بیشتر ندارد به اندازه 
كند«.  كه بتواند از فیس بوک استفاده  بزرگ نشده 

میش���ل اوبام���ا1 گف���ت: من هنوز ه���م اعتقاد راس���خی به 	 
اس���تفاده از فیس ب���وک برای جوانان ندارم، ب���ه ویژه برای 
}دخترانم{ زیرا آنها در معرض دید عموم هستند. برخی 
كه آنها نباید  از }مطالب این ش���بکه{ چرندیاتی هستند 
}آن را{ ببینند و بخش���ی از آن باش���ند، بنابراین ما تالش 
می كنی���م ت���ا آنه���ا را در مقابل اظه���ار نظر بی���ش از اندازه 

كنیم. 2 عموم، محافظت 
گ���زارش فارس نی���وز به نق���ل از روزنامه صهیونیس���تی 	  به 

یدیع���وت آحاران���وت، مدیر دبیرس���تان دختران���ه »بیس 
 ری���وكا« با ب���ی  ش���رمانه خواندن عضوی���ت در فیس بوک، 
دانش آموزان خود را مجبور به ترک این ش���بکه اجتماعی 
كرده و هریک را به مبلغ 100 دالر جریمه كرد. این تصمیم 
كه مسئولین مدرسه متوجه شدند  گرفته ش���د  پس از آن 
دان���ش  آم���وزان این مدرس���ه از طری���ق این س���ایت با هم 

گفت  و گو های غیر اخالقی دارند.3
توج���ه: از خوانندۀ محترم این س���وال را می پرس���م: »چرا 

1. همسر رئیس جمهور آمریکا.
.www.yjc.ir ؛www. farsnews.com .2

www. farsnews.com .3، مقاله »فیس بوک در یک مدرس���ه دخترانه اسرائیلی 
ممنوع شد«.
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طراحان و حامیان اصلی فیسبوک، دختران و دانش آموزان 
خود را از عضویت در این ش���بکه منع می كنند؟ ایا جز این 
است كه فیسبوک دارای مطالب انحرافی و ویران كننده ای 

گمراهی می كشاند«؟ كه مخاطب را به  است 

2. یکی از عوامل طالق
ب���ه نقل از پایگاه خبری ورلد نی���وز، یک وكیل1 آمریکایی 	 

گفت���ه بود: »در بی���ش از ۹۰ درصد م���وارد منجر به طالق، 
فی���س ب���وک و دیگر رس���انه های اجتماع���ی عامل اصلی 
ی در ادامه س���خنان  اختالف میان زوجین هس���تند«. و
خود تصریح می كند: »موارد بسیاری را می توان یافت كه 
افراد به دلیل یافتن عکسی از همسرشان در فیسبوک به 

طالق دادن آنها راضی می شوند«.2
كه اخی���را از س���وی اتحادیه وكالی 	  در ی���ک نظر س���نجی 

ك���ه عامل  آمریکا انجام ش���ده، مش���خص ش���ده اس���ت 
اصلی ی���ک پنجم طالق ها در آمریکا فیس بوک اس���ت. 
ع���الوه بر ای���ن ۸۰ درصد طالق ه���ا نیز به دلیل اس���تفاده 
اف���راد از رس���انه های اجتماعی به منظور برق���راری ارتباط 
كه  می���ان زوجین صورت می گیرد و این در حالی اس���ت 

كنستانتین. كارین   .1
www.gerdab.ir .2، مقال���ه »عضو فیس بوک باش���ید، ط���الق بگیرید«، با كمی 

تغییر.
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این میزان در حال افزایش است.1
كارشناس���ان پلیس فت���ا2 معتقدند، »فیس ب���وک« عامل 	 

یک سوم طالق ها در ایران شناخته می شود.3

3. قماربازی اعضاء
كه بازی های  كارشناس���ان پلیس فتا هش���دار می دهند 
ك���ودكان به قمارب���ازی را به همراه  فیس ب���وک، خط���ر اعتیاد 
ی  یادی بر رو دارد. در حال حاضر، بازی  های ش���رط بندی ز
فیس بوک وجود دارد. متخصصان اعتیاد هشدار می دهند 
ك���ودكان را ترغیب می كن���د كه تصور كنند  ك���ه این بازی ها 
ك���ه  قمارب���ازی، تفری���ح ب���دون ض���رر می باش���د. ه���ر چن���د 
بازی های ش���رط بندی رایگان می باشد، اما كاربران تشویق 

كنند. 4 كه برای ادامه یا افزایش جوایز، پول خرج  می  شوند 

4. سرقت اطالعات کاربران
پایگاه تحلیلی »پک آلرت« در گزارشی عنوان كرد: یکی از 	 

یس امنیت فدرال روسیه )اف  اس  بی(  ماموران ارشد سرو
كرملین، شبکه  در نشستی غیررس���می با خبرنگاران در 
ک تری���ن س���الح  اجتماع���ی فیس ب���وک آمری���کا را خطرنا
ی  كرده اس���ت. و جه���ان در جنگ اطالعات���ی توصیف 

www.gerdab.ir .1، مقاله »عضو فیس بوک باشید، طالق بگیرید«.
2. سرهنگ یلی رئیس پلیس فتا خراسان شمالی.

www.yjc.ir .3، مقاله »فیس بوک تنفر آمیزترین ابزار جاسوسی دنیا«.
كودكان را قمار باز می كند«. www. Cyber Police.ir .4، مقاله »فیس بوک 
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گر تواناییهای فیس بوک محدود نش���ود، تمام  می گوید: »ا
م���ردم جه���ان آزادیهای خ���ود را كامال از دس���ت خواهند 
كه این مامور ارشد »اف اس بی«  داد. شایان ذكر اس���ت 
كه استفاده از  پیش تر نیز از مقامات روس���یه خواسته بود 
اس���کایپ، جی می���ل و هات میل را به عن���وان مهم ترین 

كنند.1 تهدیدات امنیت ملی ممنوع 
كارشناسان پلیس فتا معتقدند، فیس بوک تنفرآمیزترین 	 

ابزار جاسوسی دنیا است. 2

سواالت•فقهی ••

س: آیا عضویت در ش���بکه اجتماعی مانند فیس���بوک، 
توییتر جایز است؟

گ���ر عضویت در این ش���بکه ها مفس���ده داش���ته3 یا  ج: ا
گناه وجود داش���ته باش���د4 یا موجب تقویت  ترس افتادن به 

گرنه اشکال ندارد.5 دشمنان اسالم شود جایز نیست و 
كه با  س: برخ���ی از اف���راد عکس���های ش���خصی خ���ود را 

ک تری���ن س���الح جن���گ  www.farsnews.com .1، مقال���ه »فی���س ب���وک؛ خطرنا
اطالعاتی آمریکا«

www.yjc.ir .2، مقاله »فیس بوک تنفر آمیزترین ابزار جاسوسی دنیا«.
كاذیب و مطالب باطل. گری، نشر ا یج فساد و عریان  3. مانند ترو

یجی باع���ث انجام گناه ش���ود. )اس���تفتاء، آیت اهلل  4. ه���ر چن���د به ص���ورت تدر
سیستانی، 93/6/5(.

5. آی���ت اهلل صافی گلپایگانی: www.saafi.net؛ اس���تفتاء، آیت اهلل خامنه ای، 
آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم، 93/6/5.
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گرفته شده است در ش���بکه های اجتماعی  كامل  پوش���ش 
كار  جایز است؟ قرار دهند. آیا این 

كامل باش���د و مفس���ده ای  گر با پوش���ش مناس���ب و  ج: ا
نداشته باشد اشکال ندارد.1

س: آیا قرار دادن عکسهای خصوصی كه دارای پوشش 
الزم نیستند )خواه توسط خود شخص باشد یا دیگری( در 

شبکه های اجتماعی جایز است؟
ج: جایز نیست.2

كه با پوش���ش  كس���ی تصاویر خصوص���ی افراد  گ���ر  س: ا
الزم گرفته ش���ده است را در شبکه های اجتماعی قرار دهد 

اشکال دارد؟
ی شخص  یختن آبرو گر بدون اجازه باشد و باعث ر ج: ا

شود یا مفسده داشته باشد، حرام است.3
كالمی پدرانه و دلس���وزانه  آی���ت اهلل م���کارم ش���یرازی در 
درب���اره عل���ت حرم���ت عضوی���ت در فی���س ب���وک فرمودند: 
عزیزان من! دلیل }حرمت{ همان نشر گسترده فساد و انواع 
گناه���ان از این طریق می باش���د. زیرا فیس بوك مانند ش���هر 

1. اس���تفتاء، آی���ت اهلل خامن���ه ای، آی���ت اهلل ن���وری همدان���ی، آی���ت اهلل مکارم، 
1393/11/7؛ آیت اهلل شبیری زنجانی، 1393/11/20.

2. اس���تفتاء، آی���ت اهلل خامن���ه ای، آی���ت اهلل ن���وری همدان���ی، آی���ت اهلل مکارم، 
1393/11/7؛ آیت اهلل شبیری زنجانی، 1393/11/20.

3. استفتاء، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل شبیری زنجانی، آیت اهلل مکارم، آیت 
اهلل نوری همدانی، 1393/11/19.
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كس از دانشمندان و افراد  كه همه  بی در و دروازه اى اس���ت 
كه  گرفته تا دزدان و ش���ّیادان و كالهبرداران و كسانی  نخبه 
به انواع فس���اد آلوده اند؛ هر كدام در این شهر مغازه اى دارند 
گاه وس���ائل ضرورى زندگی و در بسیارى  و در این مغازه ها 
گیر  گناه و مفاس���د و انحراف ه���اى اخالقی فرا از م���وارد ابزار 
ت ها با برچس���ب  هاى زیبا و 

ّ
و ایج���اد اختالف در میان مل

پوشش  هاى فریبنده در اختیار همگان قرار می گیرد. حال 
گر ورود در این ش���هر براى همه )از جوانان كم س���ن و س���ال  ا
گاهی  گاه( ممکن شود آیا هیچ فرد آ گرفته تا بزرگ ساالن ناآ
می توان���د ورود ب���ه چنین ش���هرى را براى هم���ه آزاد بگذارد؟ 
حتی جاسوس���ان و مفس���دان ف���ی االرض می توانند در این 
شهر بی در و پیکر مبادله اّطالعات كنند و با رموز و اشاراتی 

بذر توطئه بپاشند. 
م���ا می گوییم باید بر مطبوعات و رس���انه ها ب���ه طور عام 
نظارتی باش���د تا افراد فاس���د و مفس���د نتوانن���د از این طریق 
كنند. با ای���ن حال چگون���ه فیس بوك باید  جامع���ه را آل���وده 
از ه���ر قید و ش���رطی آزاد باش���د، آی���ا آزادى بی قید و ش���رط 
ی���م؟ پ���اره اى از محدودّیت ه���اى غربی به هیچ  در دنی���ا دار
گر ورود در این ش���هر  وج���ه مش���کلی را حل نمی كن���د. آرى ا
مخصوص افراد دانشمند و فرهیخته كه خوب و بد را كاماًل 
می شناس���ند و ِس���ره از ناِسره را تش���خیص می دهند آن هم 
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براى تحقیق���ات اجتماعی ]، علم���ی و...[ آزاد بود، مانعی 
كه }طبق نظر{  كننده  گمراه  كتب  نداشت؛ درس���ت مانند 
فقها مطالعه آن براى عموم حرام اس���ت ولی براى محققان 

مذهبی آزاد شمرده می شود.1

همسر یابی
یک���ی دیگر از موضوعاتی كه در فضای مجازی در حال 
گس���ترش اس���ت، همس���ریابی اینترنتی اس���ت. مس���ئولین 
گرنه افرادی  محت���رم باید برای مدیریت آن فکری بکنن���د و 
ك���ه جوانان به  س���ودجو ب���ا اس���تفاده از این فرص���ت طالیی 
دنبال شریک زندگی هستند، سایتهای غیر قانونی را ایجاد 
و از این افراد س���وء استفاده می كنند و آثار شومی را بر جای 

می گذارد.
كارشناسان مذهبی و ازدواج2 می گویند:  برخی از 

كید اسالم در رابطه با بحث ازدواج  »یکی از دستورات ا
و تشکیل خانواده است. همان طوری كه بسیاری از مبانی 
مقدس دچار آس���یب ها می ش���وند، بحث مه���م ازدواج هم 
از آس���یب ها و آفت ه���ا بی نصی���ب نمانده اس���ت. امروز در 
كن���ار هر بح���ث مقدس���ی، بدل های���ی در جامعه ب���ه وجود 
كس���ی ادعای  یت،  می آی���د، مث���ل این  ك���ه در بح���ث مهدو

كمی تغییر. 1. آیت اهلل مکارم: www. makarem.ir، با 
2. علی مختار آبادی.
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یت می  كند. در بحث ازدواج نیز متأسفانه با توجه به  مهدو
رسانه های موجود و اینترنت و سایت های همسریابی، این 
اتفاق افتاده اس���ت. اس���الم با توجه به این كه ازدواج بحثی 
كه تا آخر عمر با آن سر  مهم برای انس���ان محسوب می  ش���ود 
كار دارد، فرمول���ی را معرفی می  كند و آن آش���نایی دختر و  و 
پس���ر از طریق خانواده ها است. ازدواج حق جوان ها است، 
ك���ه اخیرا برخی  ی���خ و تجربه نش���ان داده، این راهی  ام���ا تار
جوان  ها از طریق اینترنت و س���ایت های همس���ریابی پیش 

گرفته اند، }غالبًا{ به ازدواج صحیح منتهی نمی شود«.1
جوانان عزیز بهتر اس���ت برای انتخاب همس���ر و شریک 
كانال خانواده اقدام بکنند و از مش���ورت  زندگ���ی خویش از 
كمال استفاده را ببرند تا با یاری  با مشاوران دلسوز مذهبی 
كنند. خدای متعال زندگی سالم و سرتاسر معنوی را شروع 

آسیبهای همسریابی اینترنتی
گاهی بیشتر كاربران محترم با موضوع ازدواجهای  برای آ
از ازدواجه���ا و  گون���ه  ای���ن  از آس���یبهای  اینترنت���ی، برخ���ی 
كرده اند را ذكر  كارشناسان مطرح  كه  سایتهای همس���ریابی 

می كنیم:
ك���ه زمین���ه آن از دوس���تی خیابان���ی یا  1.  ازدواج های���ی 
آشنایی از طریق چت و اینترنت باشد همان طور كه خیلی 

www.gerdab.ir .1، مقاله »گزارشی از سایت های همسریابی«
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راحت ش���کل می گی���رد، خیلی زود هم از هم می پاش���د زیرا 
كه پیش از ازدواج مرتکب حرام ش���ده اند، پس  خ���ود آن ها 
كه شاید همسرشان  از ازدواج به یکدیگر مشکوك می شوند 
با اش���خاص دیگر رابطه نامشروع داش���ته باشد، لذا چیزی 
كه اساس و پایه اش از حرام باشد مداومت و بركت ندارد.1
2. در حقیقت امکان فریب افراد در فضاهای مجازی و 
ی  اتاق های گفت و گو بیش از زمانی است كه افراد رو در رو
گرفته و در مورد اطالعات ش���خصی خود س���خن  ه���م ق���رار 

می گویند. 2
3. محیط  های مجازی و اینترنتی به گونه ای اس���ت كه 
گفت، اما  به  راحتی می توان از احساس���ات دروغین سخن 
ام���کان آنالیز رفتارهای احساس���ی وجود ن���دارد و در نتیجه 

كرد. 3 این نوع رفتار را می توان در دنیای مجازی پنهان 
4. با توجه به اینکه مدیران سایت ها به تمامی اطالعات 
وارد شده توسط كاربر)نام و نام خانوادگی، كد ملی، آدرس، 
كاربران  ش���ماره تماس و ...( دسترس���ی دارند. می توانند از 
سوء استفاده نمایند. این سایتها می توانند اطالعات وارده 

را در اختیار افراد غیر مجاز قرار دهند. 4

www.gerdab.ir .1، مقاله »دیوار سست ازدواج های اینترنتی«
2. همان.
3. همان.

س���ایت های  و  اینترنت���ی  »ازدواج ه���ای  مقال���ه   ،www. Cyber Police.ir  .4
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5. در ای���ن س���ایتها اعض���اء می توانند با جل���ب اعتماد 
س���ایرین اق���دام ب���ه س���وء اس���تفاده از تصاوی���ر و اطالعات 

خصوصی و اخاذی1 از آنها نمایند. 2
6. ب���ا توجه به اینکه برای عضویت ویژه در این س���ایتها 
نی���از به واریز پول به حس���اب مدیران س���ایتها می باش���د در 
كاربران عمل  بیشتر مواقع مدیران به تعهدات خود در قبال 

نکرده و پول واریز شده آنان را به سرقت می برند.3

قوانین سایت های همسریابی
بر اس���اس قانون، فعالی���ت پایگاه های اینترنتی همس���ر 
یابی فاقد مج���وز از وزارت ورزش و جوانان ممنوع }و جرم{ 

است.4

سواالت•فقهی ••

س: نظر شما در مورد همسریابی اینترنتی چیست؟
گروه های  كن���ون افراد ی���ا  یم تا كه اط���الع دار ج: ت���ا آنج���ا 
كار كرده اند، بعضی موفق بوده اند و  متعددی اقدام به این 
گر این  بعضی با مشکالت مواجه شده اند. ولی به هر حال ا

همسریابی«
.»cyberextortion« .1

س���ایت های  و  اینترنت���ی  »ازدواج ه���ای  مقال���ه   ،www. Cyber Police.ir  .2
همسریابی«

3. همان.
.1393/10/13 ،www. internet.ir .4
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كار زیر نظر افراد مطمئن و با رعایت تمام شوؤنات اسالمی، 
كار خوبی  گیرد  و اخذ مجوز از مقامات ذی صالح صورت 
است و ممکن است جلوی بسیاری از مشکالت ازدواج ها 
را بگی���رد اما با توجه به ظرافت و حساس���یت های مس���اله، 

نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد. 1
س: برخ���ی از اف���راد، اطالع���ات دروغ���ی را از خ���ود در 
كه سبب فریب خوردن  سایتهای همسریابی قرار می دهند 

كار حکمش چیست؟ دیگران می شود، این 
گر یک���ی از دو طرف فری���ب خورده  ج: ح���رام اس���ت2 و ا

كند.3 باشد می تواند، عقد ازدواج را فسخ 
س: برخ���ی از خانمه���ا ب���رای ب���ه دس���ت آوردن ش���وهر، 
گرفته شده است را  كه با پوش���ش نامناسب  تصاویر خود را 
در س���ایتهای همس���ریابی قرار می دهند. آیا این كار اشکال 

دارد؟
ج: جایز نیست.4

.www. makarem.ir :1. آیت اهلل مکارم
2. اس���تفتاء، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل سیس���تانی، آیت اهلل شبیری زنجانی، 

ایت اهلل نوری همدانی، ایت اهلل مکارم، 1393/11/27.
3. استفتاء، آیت اهلل مکارم، 1393/11/27.

4. اس���تفتاء، آی���ت اهلل خامن���ه ای، آی���ت اهلل ن���وری همدان���ی، آی���ت اهلل مکارم، 
1393/11/7؛ آیت اهلل شبیری زنجانی، 1393/11/20.
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فصل سوم: 

جرائم رایانه ای
یکی از مهمترین مسائل در حوزه امور رایانه ای، مسئله 
كه شاید شایع ترین معضل رایانه  »جرایم رایانه ای«1 اس���ت 

و اینترنت به شمار می رود.

تعریف جرایم رایانه ای
كه بوس���یله ابزار الکترونیک���ی و مخابراتی  ب���ه جرمهایی 
در ح���وزه امور رایان���ه ای اتفاق می افتد و به اف���راد حقیقی یا 

حقوقی ضرر می رساند، جرائم رایانه ای اطالق می شود.2

1. ر.ک: قانون جرائ���م رایانه ای، مركز پژوهش های مجلس: www.rc.majlis.ir؛ 
فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، حس���ین آقایی نیا، رس���ول عابد، پاییز 

1391، سال هفدهم، دوره جدید، ش 59، ص 13 تا 52. 
2. ر.ک: فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، مهدی فهیمی،  پاییز و زمس���تان 
1380، ش 23 و 24، ص 103؛ فصلنام���ه علم���ی پژوهش���ی حقوق، محس���ن 
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تاریخچه جرائم رایانه ای
و  اینترنت���ی  ج���رم  پیدای���ش  از  مش���خصی  یخچ���ه  تار
كامپیوت���ری وجود ندارد ولی به هرحال این دس���ته از جرائم 
را بای���د زائی���ده و نتیج���ه تکنول���وژی ارتباط���ی و اطالعات���ی 

دانست.
بر اساس اطالعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران 
كارگر  ی���خ 26 خ���رداد 1378 به وقوع پیوس���ت. ی���ک  در تار
كرمان اق���دام به  كامپیوت���ر در  چاپخان���ه و ی���ک دانش���جوی 
كردن���د و چون تفاوت  جعل چک های تضمینی مس���افرتی 
كامپیوت���ری و ج���رم اینترنتی  و تمای���زی چن���دان بین ج���رم 
وجود ن���دارد، عمل آن ها به عنوان جرم اینترنتی محس���وب 
می ش���ود. بع���د از این بود كه گروههای هکر موس���وم به گروه 
مش قاسم و...، جرم های دیگری را مرتکب شدند، مواردی 
چ���ون جع���ل اس���کناس، اس���ناد و بلیط های ش���ركت های 
گواهینام���ه،  قبی���ل  از  اس���ناد دولت���ی  اتوبوس���رانی، جع���ل 
كارت پای���ان خدمت، م���درک تحصیلی و جعل چک های 

مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم اینترنتی هستند. 1

تقسیم  بندی جرائم رایانه ای
كه در فضای س���ایبری انجام می شود دارای  جرم هایی 

رهامی،  سیروس پرویزی،  پاییز 1391، ش 27، ص 177 تا 196.
یخچه جرایم اینترنتی« www. hamshahrionline.ir .1، مقاله »آشنایی با تار
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كه در یک تقس���م بندی  اش���کال و اقس���ام مختلفی اس���ت 
ك���ه تقریبًا هم���ه جرم ها زیر  گروه تقس���یم می ش���وند  ب���ه پنچ 

گروهها قرار می گیرند: مجموعه این 
1. تجاوز اینترنتی:1 عبور از مرزها و محدودیت  ها، ورود به 
گون به مالکیت  گونا كردن آسیب  های  حریم مردم و یا وارد 
ك���ردن ویروس ب���ه رایانه و یا  كردن، وارد  م���ردم مانند: ه���ک  

شبکه ای از رایانه  ها.
2. سرقت اینترنتی :2 این اعمال عموما در حوزه اقتصادی 
و نق���ض مالکی���ت معن���وی افراد ص���ورت می  گی���رد. مانند: 
تقلب های بانکی و سرقت اطالعات كارت اعتباری افراد. 
3. ه���رزه  نگاری اینترنت���ی:3 نقض اصول اخالقی و فطری 

برای اشاعه بی  حیایی در جامعه.
4. خش���ونت اینترنتی: بروز آسیب  های روانی و یا تحریک 
كه  دیگران برای انجام خشونت  های فیزیکی علیه دیگران 

1. ر.ک: فصلنام���ه ره آورد نور، تابس���تان 1388، ش 27، ص 21 تا 25؛ فصلنامه 
مطالعات بین المللی پلیس، ارش���د بختیاری، محمدرضا فراتی،  مصطفی 

ئیان مهری، زمستان 1389، ش 4، ص 106 تا 134. الماسی،  فاطمه جال
كان���ون، صم���د حضرتی ش���اهین دژ، اردیبهش���ت 1391، ش  2. ر.ک: ماهنام���ه 

128، ص 75 تا 94.
3. ر.ک: فصلنام���ه حق���وق اس���المی، حس���ین عل���ی ب���ای، باب���ک پورقهرمانی، 
زمس���تان 1388، ش 23، ص 97 ت���ا 126؛ ماهنام���ه س���یاحت غ���رب، ب���ت 
استیونس، تیر 1383، ش 13، ص 43 تا 48؛ ماهنامه فقه و حقوق خانواده، 
زهرا قدس���ی، ابوالحسن مجتهد س���لیمانی،  پاییز و زمستان 1389، ش53، 

ص 118 تا 138.
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نتیجه نقض قوانین حقوقی حفاظت فردی است.
كه علیه  گ���روه دیگ���ری از جرای���م وجود دارن���د  5. البت���ه 
دولت ه���ا ص���ورت می  گیرن���د و چنی���ن تعری���ف می  ش���وند: 
كش���ور  كه برای حفظ و تامین تمامیت  »شکس���تن قوانینی 
یسم،  و زیر س���اخت های آن تصویب ش���ده اند، مانند: ترور

جاسوسی و افشای اسرار رسمی«.1

مهمترین جرم های اینترنتی در جهان
ك���ه در محی���ط  مهمتری���ن و پركاربردتری���ن جرم های���ی 

مجازی انجام می شود به شرح زیر است:
و  تصاوی���ر  مطال���ب،  ارس���ال  ك���ذب،  اخب���ار  انتش���ار 
یس���م، هت���ک  فیلم ه���ای مس���تهجن، آم���وزش و تبلی���غ ترور
حرمت افراد، اس���تفاده از فضای متعلق به دیگران، ارسال 
پیام ه���ای مخرب، اخالل در دسترس���ی ب���ه دیگران، نقض 
كردن س���ایت ه���ا، ورود به  حق مالکیت، هک و ویروس���ی 
حریم خصوصی افراد از طریق ایمیل ها بخشی از جرم های 

اینترنت محسوب می شوند.
كالهب���رداری، س���وء  اینترنت���ی می ت���وان  ب���ه جرم ه���ای 
اس���تفاده از نام ش���ركت ها، س���رقت اینترنتی و اس���تفاده از 
عالی���م اینترنتی، نفوذ به س���ایت های دولت���ی و خصوصی، 

www.gerdab.ir .1، مقاله »نگاهی جامع به جرایم سایبری 1«.
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باج خواه���ی از افراد، طراحی برنامه ه���ای مخرب، جنایت 
كرد. 1 و سایر موارد از طریق »Email« و »chat« را هم اضافه 

ب���ا توجه به مطال���ب باال، به صورت مختص���ر و مفید به 
یم و مس���ائل آن را در  جرمهای رایانه ای یا س���ایبری می پرداز

حوزه فقه و قانون دنبال می كنیم.

1. عبور از فیلترینگ
فیلترینگ و مس���ائل2 پیرامون آن از موضوعات عمومی 
كه با اینترنت ارتباط  كه تقریبًا در ذهن هر شخصی  اس���ت 
داش���ته باش���د ایجاد می ش���ود. در ادامه بحث به بعضی از 

شبهات این مسئله هم اشاره می شود.

علل و زمینه پیدایش فیلترینگ
در دنی���ای امروز خیلی از مردم ب���ا اینترنت ارتباط دارند 
كاره���ای خ���ود را ب���ا این اب���زار جهان���ی انجام  و بس���یاری از 
كش���ورها برای اینکه  می دهند، متأس���فانه بعضی از افراد یا 
فرهن���گ، اعتقادات و دین افراد دیگ���ر را تغییر دهند اقدام 
یع مطالب غیر انس���انی و اخالقی می كنند. هر  به تولید و توز
گیر  كش���وری برای اینکه از آس���یب های این پدیده شوم و فرا
گذار( در امان باشند سعی می كنند از  )و البته بس���یار تأثیر 

یخچه جرایم اینترنتی« www. hamshahrionline.ir .1، مقاله »آشنایی با تار
ی پی ان. 2. استفاده، خرید و فروش فیلتر شکن و و
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كنند. كنند تا مردم و جامعه خود را حفظ  ابزاری استفاده 
ك���ه در فضای مج���ازی، جامع���ه را تا  وس���یله و اب���زاری 
ح���دودی از خط���رات و آس���یب های اعتق���ادی، اخالق���ی، 
سیاسی و ... حفظ می كند به »فیلترینگ« معروف است.

می توان ح���وزه فیلترینگ را ب���ه موضوعات »اعتقادی، 
اخالقی، امنیتی و سیاسی« تقسیم كرد. پس می توان علت 
اصل���ی ایج���اد »فیلترین���گ« را حف���ظ مردم ی���ک جامعه از 
كه البته عقل و شریعت  آسیبهای فضای مجازی دانست 

هم آن را تأیید و امضا می كند.

پاسخ به یک شبهه
بعضی از افراد سوال می كنند چرا در ایران، از فیلترینگ 
اس���تفاده می ش���ود و اف���راد را ب���رای دسترس���ی به س���ایت ها 
محدود می كند در حالی كه در بس���یاری از كش���ورها، مردم 
به راحتی به س���ایت ها دسترس���ی دارند و ب���ه صورت آزاد از 

مطالب آن استفاده می كنند.
ب���رای پاس���خ ب���ه ای���ن س���وال، موض���وع فیلترین���گ در 

كشورهای دیگر را بررسی می كنیم.1

فیلترینگ در آمریکا
كاربران به محتوای اینترنت  محدود س���ازی دسترس���ی 

1. ر.ک: www. internet.ir، مقاله »فیلترینگ و نظارت بر اینترنت در كشورهای 
جهان«.
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در ایاالت متح���دۀ آمریکا از نظام قانون���ی ویژه  ای برخوردار 
است ولی به روش های كاماًل حرفه  ای و نامحسوس صورت 

می گیرد.
در آغ���از دوران رش���د چش���مگیر اینترن���ت در ده���ه 90 و 
افزای���ش تصاعدی محت���وا در آن، والدی���ن آمریکایی تحت 
تاثیر چند مورد منتشر شده از اینترنت در رسانه های بزرگ، 
از دسترس���ی فرزندانش���ان ب���ه اینترن���ت به ه���راس افتادند و 
كت  كه منجر به تصوی���ب »قانون نزا كردن���د  فش���اری را آغاز 
كنگ���ره آمری���کا ش���د. ای���ن قان���ون، فیلتر و  ارتباط���ات«1 در 
مس���دود س���اختن محتویات »غیر اخالقی« را مجاز دانسته 
اس���ت. به دنبال تصویب این قانون، ش���ركت های سازنده 
نرم افزار های امنیتی برای رایانه ها و ش���بکه ها، برنامه های 
كه یا در مبدأ خدمات اینترنتی  كردند  فیلترینگی را عرضه 
یعن���ی ش���ركت های »رس���ا«2 و ی���ا ب���ه ص���ورت مجزا توس���ط 
ی رایانه ها نصب می شوند. كاربران عادی بر رو شركت ها یا 
كننده برنامه های امنیتی  بسیاری از شركت های تولید 
تمای���ل ندارن���د برنام���ه هایش���ان را تح���ت عنوان »سانس���ور 
كنند. با توج���ه به جنبه منف���ی این عنوان،  اف���زار«3 معرف���ی 
ینی چون فیلترینگ را ترجیح می دهند. سانس���ور  آنها عناو

 .Communications Decencey Act .1
 .ISP .2

 .Censorware .3
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كلماتی خ���اص در یک آدرس  افزاره���ا می توانن���د با یافت���ن 
كنند یا حتی در  اینترنتی دسترس���ی به آن تارنما را مس���دود 
نمونه های پیش���رفته تر، محتوای تارنماه���ا را نیز برای یافتن 
كاوش نمایند. البته هم  كلید واژه ها و تصاویر تعیین ش���ده 
كن���ون برخی نرم افزار ها با عنوان »detection porn« در بازار  ا
كه ضمن تشخیص محتوای مستهجن به فیلتر  وجود دارد 

نمودن آنها اقدام می نماید.
پس از حوادث یازدهم س���پتامبر 2001 نیز، پاى دولت ها 
و حکومت ه���اى فراوان���ی ب���ه حیط���ه فیلترین���گ باز ش���د و 
پای���ی و به وی���ژه ایاالت  كش���ورهاى ارو در ای���ن می���ان نقش 
متحده پر رنگ تر از س���ایرین بود. ای���االت متحده به عنوان 
پیش���روترین كش���ور دنیا ه���م در زمینه به كارگیرى و توس���عه 
تجهی���زات اینترنت و هم در زمینه تولید محتواى اینترنتی، 
پس از حمالت 11 س���پتامبر، با چالشی جدى در مواجهه با 
كشور، قوانین محکمی را  اینترنت رو به رو شد و دولت این 
كرد تا جایی كه حامیان حریم ش���خصی  در این مورد وضع 
گس���ترده اى علیه دولت  و آزادى  هاى مدنی به اعتراضات 
كتب���ر 2001، قانونی  یخ 24 ا بوش دس���ت زدن���د. آمریکا در تار
كه به  كرد  تحت عن���وان »الیحۀ میهن پرس���تی«1 را تصویب 
 »online« كنت���رل و نظارت بر تبادل داده ه���اى موج���ب آن، 

 .Patriot Act .1

فقه و زندگی )33(  رایانه و اینترنت     142



كه در  كارب���ران، رنگ قانونی ب���ه خود می گرفت؛ ای���ن قانون 
یس���م به تصویب رس���یده بود، موجی از  قال���ب مبارزه با ترور
مخالف���ت  و اعت���راض را ه���م در میان جمه���ورى خواهان و 
ه���م در بی���ن دموكرات ه���ا برانگیخت. پیاده  س���ازى الیحۀ 
كه ب���ه ش���دت از س���وى دادس���تانی امریکا  میه���ن  پرس���تی 
دنب���ال می  ش���د، در نوامب���ر 2003 رئی���س جمهور ب���ا اعطاى 
اختیارات بیش���تر به پلی���س امریکا1 از این نیرو خواس���ت تا 
كاربران اینترنت���ی را، حتی براى  كلی���ه اطالعات مربوط ب���ه 
كند. از س���وى دیگر،  تحقیق���ات غیر رس���می، جم���ع  آورى 
برخی ایالت  هاى امریکا مثل پنسیلوانیا قوانین مخصوص 

كردن محتواى اینترنتی دارند.  به خود را براى فیلتر 
ك���ودكان از اینترن���ت«2 نی���ز یکی از  »الیح���ۀ محافظ���ت 
مجموع���ه قوانینی اس���ت كه كنگرۀ آمریکا ب���رای جلوگیری 
ك���ودكان ب���ه محت���وای غیراخالق���ی تصوی���ب  از دسترس���ی 
كه در 21 دس���امبر س���ال  ك���رده اس���ت. بر اس���اس این قانون 
كلینت���ون، رییس جمهور وقت آمریکا  2000 ب���ه امضای بیل 
كتابخانه ه���ای عمومی موظف ش���دند  رس���ید، م���دارس و 
تا ب���راى انج���ام فعالیت  ه���اى اینترنتی، فیلتره���اى مربوط 
گ���پ اینترنتی3،  ب���ه تارنماه���ای غیر اخالق���ی، تارنماه���ای 

 .FBI .1
 .CIPA .2

 .chat .3
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گو  گفت  و  تارنماهای »social networking« و انجمن  های 
كنند.  كامپیوترهاى خود نصب  ی  را بر رو

ب���ا تمام این اوص���اف این قانون در س���ال 2003 میالدی 
توسط دیوان عالی ایاالت متحدۀ آمریکا به تصویب رسید. 
گ���ون دیگری را نیز ب���رای كنترل  كنگ���رۀ آمری���کا، قوانین گونا
دسترسی كودكان و نوجوانان به اینترنت به تصویب رسانده 

كه نخستین آنها به سال 1934 میالدی برمی گردد. بود 
در آمریکا هم چنین در پی شکایات فراوان مهمانداران 
كاربران در  و مس���افران خطوط هواپیمایی آمری���کا از برخی 
اس���تفاده از تارنماهای غیراخالقی با محتویات مستهجن، 
كردن این  صاحبان ش���ركت های هواپیمایی به فک���ر فیلتر 
تارنماه���ا افتاده ان���د. »امریکن ایرالینز« به عنوان نخس���تین 
شركت در میان شركت های فعال در خطوط هوایی آمریکا 
ك���ردن چنی���ن تارنما های���ی و برخ���ورد با  اق���دام به مس���دود 
كاربران  كرده است. به این ترتیب  كنندگان از آنها  استفاده 
اینترنت���ی از این پس امکان ورود ب���ه تارنما های غیراخالقی 
را در هواپیما نخواهند داش���ت. این اقدام در حالی صورت 
كه برخی مس���افران در مدت پرواز خ���ود با ورود به  می گی���رد 
كه  اینترن���ت از تارنما ه���ای غیر اخالقی اس���تفاده می كردند 
ای���ن موض���وع مورد اعت���راض دیگ���ر مس���افران و مهمانداران 
هواپیم���ا ق���رار گرفت���ه و ای���ن رفت���ار را موجب صدم���ه دیدن 
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س���المت اجتم���اع می دانس���تند. بر این اس���اس نخس���تین 
فیلترین���گ در هواپیمای بوئینگ م���دل 200-767 به اجرا 

در آمده است.1
كه  كرد  ب���ا توج���ه به مطال���ب ارائه ش���ده می ت���وان ادع���ا 
كش���ورها اجرا می ش���ود و فقط مربوط  »فیلترین���گ« در همه 
به ایران نیس���ت. ولی دش���منان اس���الم و ایران این شبهه را 
در ذه���ن جوان���ان ما القاء می كنند تا نس���بت ب���ه جمهوری 
اس���المی بدبی���ن ش���وند در حالیکه نظ���ام اس���المی فقط به 
كار را انجام  خاطر حفظ سالمت اخالقی و دینی مردم این 

می دهد.

آسیب های استفاده از ابزار عبور از فیلترینگ
متأس���فانه برخ���ی از اف���راد ب���دون توج���ه ب���ه آس���یبهای 
اس���تفاده از ابزار دور زدن فیلترین���گ در دامهایی می افتند 
ك���ه در بعضی اوقات ضررهای وارد ش���ده غی���ر قابل جبران 

است.
كارشناس���ان پلیس فتا می گویند: اس���تفاده كنندگان از 
ی س���رورها  كه اطالعات آنها بر رو كنن���د  فیلتر ش���کن توجه 
ثبت می ش���ود و اف���راد ارائ���ه دهنده ای���ن فیلتر ش���کن ها به 
اطالعات آنها دسترس���ی دارند2؛ حت���ی به اطالعات بانکی 

كش���ورهای  www. internet.ir .1، مقال���ه »فیلترین���گ و نظ���ارت ب���ر اینترنت در 
جهان«.

www. Cyber Police.ir .2، مقاله »هشدار پلیس فتا درباره فیلتر شکن«.
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كارب���ران دسترس���ی دارند و ام���وال آنها را س���رقت می كنند. 
در این نمونه از كالهبرداری  ها ش���خص فروش���نده از طریق 
كاربر یا خری���دار را به درگاه  ارس���ال ایمیل یا از طری���ق تارنما 
جعل���ی جه���ت انجام خری���د اینترنت���ی انتقال و دس���ت به 
ی می زن���د. س���پس  س���رقت اطالع���ات وارد ش���ده توس���ط و
كه قابل شناس���ایی نباش���د  موجودی حس���اب را به طریقی 
به حس���اب اش���خاص دیگری جه���ت خرید تجهی���زات یا 
ارتقاء رتبه سایت خود، انتقال می  دهند كه پس از شکایت 
كه این مبلغ به حساب  كی مشخص می گردد  شخص ش���ا
ك���ه متهم اصل���ی نیس���ت و فقط حق  ش���خصی وارد ش���ده 
یافت  ب���ر اینترنتی در الزحم���ه یا دس���تمزد خ���ود را از یک كار

كرده است.1
كاربر با استفاده از VPN و همچنین نرم  افزار فیلترشکن 
با اتصال به یک سرور در خارج از كشور )عمدتًا در انگلیس 
و آمریکا( متصل ش���ده و همین امر موجب اختصاص یک 
ك���ه در ادامه  كارب���ر داخلی می  ش���ود  IP خارج���ی ب���ه رایان���ه 
كاربر به س���رور  كار، هم���ه داده ها و اطالع���ات از رایانه  ای���ن 
ك���رده و از آنجا وارد دنی���ای مجازی  خارج���ی انتق���ال پی���دا 
اینترنت می شود و به این وسیله از فیلترینگ داخلی كشور 
عب���ور می  كند. اما این عبور از فیلتر ب���ا تهدید هایی رو به  رو 

www. Cyber Police.ir .1، مقال���ه »هش���دار پلیس فتا فارس در خصوص فیلتر 
شکن«.
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كاربر نمی  داند، بیش���تر و اغلب  می  ش���ود؛ به این ترتیب كه 
كارب���ران قرار  ک VPN را در اختی���ار  ك���ه اش���ترا س���رورهایی 
می  دهند، نه تنها تمامی اطالعات رد و بدل شده را بررسی 
كنت���رل می كنند، بلکه به همین وس���یله با پورت های باز  و 
ی دسترسی پیدا كرده  رایانه كاربر به اطالعات درون رایانه و
كپ���ی  برداری و ی���ا دیدن اطالع���ات داخلی رایانه  و ام���کان 
كاربر برای س���رورهای خارجی میّس���ر می  شود. این در حالی 
كارش، این  كاربر برای مثال در ش���بکه محل  گر  كه ا اس���ت 
كاربر  نوع ارتباط را برقرار كند، س���رور می  تواند از طریق رایانه 
كند  به اطالعات ش���بکه داخلی آن اداره نیز دسترسی پیدا 
كاربر، اطالعات  گاهی  و نیز با نرم  افزارهای پیشرفته بدون آ
كاربر را ب���رای خود كپی  موج���ود در رایان���ه یا ش���بکه داخلی 
كند. همین مس���ئله در نرم  افزارهای فیلترشکن مانند »فری 

 گیت« و »اولترا سورف« نیز در حال انجام است.1
كلی می توان خطرات و آسیبهای استفاده از  به صورت 

كرد: نرم افزارهای فیلترشکن و VPN را چنین بیان 
كامپیوترتان را  كلیه اطالعات شما از  ۱. زمینه برداشت 

فراهم می سازد.
۲. آنتی ویروس و فایروالتان2 را خنثی می كند.

www.gerdab.ir .1، مقال���ه »خط���رات اس���تفاده از ن���رم  افزارهای فیلترش���کن و 
»VPN 

ی شبکه  2. فایروال یک برنامه و یا دستگاه سخت افزاری است كه با تمركز بر رو
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كامپیوتر ش���ما را فراهم  ۳. زمین���ه انتق���ال بدافزاره���ا ب���ه 
می كند.

۴. امکان ضبط تمامی فعالیت های ش���ما در اینترنت 
را فراهم می سازد.

كامپیوت���ر، ایمیل و  گ،  ۵. یوزر و پس���ورد س���ایت، وب���ال
تمام���ی قس���مت های فضای مج���ازی كه نیاز ب���ه تایپ رمز 

دارد را افشا می كند.
كامپیوتر ش���ما را فراهم  ۶. زمین���ه نفوذ دیگ���ر هکرها ب���ه 

می سازد.
۷. آمار و مش���خصات شما را در تمامی سایت های مّدِ 

نظر هکر ثبت می كند.
۸. اعتبار اطالعاتی ش���ما را در رده ه���ای جهانی پایین 

می آورد.
۹. مش���خصات كامل ش���ما به عنوان ی���ک متخلف در 
تمامی س���ایت های معتبر علم���ی و اجتماعی جهان ثبت 

می شود.
كاًل مختل  ۱۰. الگ���وی اصلی اتصال ش���ما به اینترن���ت 

می شود.
كدهای صفر یک اصلی ش���ما به صفحه باز تبدیل   .۱۱

كاربران غیرمجاز  و اتصال اینترنت، تسهیالت الزم در جهت عدم دستیابی 
كامپیوتر شما را ارائه می نماید. )www.cyberpolice.ir، مقاله  به ش���بکه و یا 

»فایروال چیست؟«(
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می ش���ود در نتیجه در صورتی كه از فیلترشکن هم استفاده 
نکنید، باز هکر می تواند وارد سیس���تم ش���ما شود. به خاطر 
داش���ته باشید: اس���تفاده از پروكس���ی1 نیز همین بال را به سر 

شما می آورد.2

مجازات عبور از فیلترینگ
هرك���س مرتکب اعمال زیر ش���ود، به حبس از نود و یک 
روز تا یک س���ال ی���ا جزای نق���دی از پنج تا بیس���ت میلیون 

یال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: ر
گذرواژه یا  1. فروش یا انتش���ار یا در دس���ترس ق���رار دادن 
ك���ه ام���کان دسترس���ی غیرمج���از ب���ه داده ها یا  ه���ر داده ای 
سیس���تم های رایان���ه ای ی���ا مخابرات���ی متعلق ب���ه دیگری را 

فراهم می كند. 3
2. آم���وزش نح���وه ارتکاب جرای���م دسترس���ی غیرمجاز، 
ش���نود غیرمجاز، جاسوس���ی رایانه  ای و تخریب و اخالل در 

كاربر و س���رور عمل  1. »پروكس���ی« س���روری اس���ت كه به عنوان یک واس���طه بین 
ك���ه رایانه ای از طریق پروكس���ی به اینترنت وصل اس���ت و  می كن���د. هنگامی 
كند، ابت���دا درخواس���تش را به یک  می خواه���د به یک فایل دسترس���ی پی���دا 
س���رور پروكس���ی می فرس���تد. آن گاه پروكس���ی ب���ه رایانه مقصد متصل ش���ده، 
كننده  یافت می كند و بعد آن را برای رایانه درخواست  فایل درخواس���تی را در
می فرستد. )www.rasekhoon.net، مقاله »آیا می دانید پروكسی چیست؟«(
www.gerdab.ir .2، مقاله »وقتی از فیلتر ش���کن اس���تفاده می كنید چه اتفاقی 

می افتد؟«
www.rc.majlis.ir .3، قانون جرائم رایانه ای، بخش اول، فصل هفتم، ماده 25.
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داده  ها یا سیستم  های رایانه  ای و مخابراتی. 1
تبصره: چنانچه مرتکب، اعمال یاد ش���ده را حرفه خود 
كثر هر دو مجازات مقرر در این ماده  قرار داده باشد، به حدا
محکوم خواهد شد.2طبق این ماده قانونی، »انتشار، خرید 

و فروش فیلتر شکن ها« جرم است. 3
كارگ���روه تعیی���ن مصادیق محت���وای مجرمانه4، در  دبیر 
یکی از مصاحبه  های خود صرف اس���تفاده از فیلترشکن را 
جرم تلقی نمی  كند اما اس���تفاده از فیلترش���کن برای انجام 

عمل مجرمانه، جرم محسوب می  شود.5
مدیر دفتر مطالعات فناوری های نوین مركز پژوهشهای 
گف���ت: »VPN«7 غیرقانون���ی نیس���ت و در قان���ون  مجل���س6 

www.rc.majlis.ir .1، قانون جرائم رایانه ای، بخش اول، فصل هفتم، ماده 25.
2. همان.

www.rc.majlis.ir .3، فهرس���ت مصادیق محتوای مجرمانه )موضوع ماده 21 
قانون جرایم رایانه ای(.

4. عبد الصمد خرم  آبادی.
گ���ر اس���تفاده از فیلترش���کن و vpn ج���رم اس���ت،  www.gerdab.ir .5، مقال���ه »ا

مجازات آن چیست«، 1389/10/9.
6. رضا باقری اصل.

ك���ه ب���ه اختصار   Virtual Private Network 7. ش���بکه خصوص���ی مج���ازی ی���ا
ی  VPN نامیده می ش���ود، امکانی اس���ت برای انتقال ترافیک خصوصی بر رو
ش���بکه عمومی. معم���وال از VPN برای اتصال دو ش���بکه خصوصی از طریق 
ی���ک ش���بکه عمومی مانند اینترنت اس���تفاده می ش���ود.منظور از یک ش���بکه 
خصوصی ش���بکه ای اس���ت كه بطور آزاد در اختیار و دسترس عموم نیست. 
ی پی ان را برای  یس و گه میش���ه سرو )www.rasekhoon.net، مقاله »س���الم ا

كامل توضیح بدید«( من 
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 VPN جرای���م رایانه ای هیچ ماده ای مبنی ب���ر اینکه پروتکل
ی ادامه داد: همچنین بند  غیرقانونی اس���ت وجود ندارد. و
یع  كه توز كی���د دارد  ال���ف م���اده 25 قانون جرایم رایان���ه ای تا
و انتش���ار و تولی���د و ی���ا انج���ام معامله یا ن���رم افزار ی���ا هر نوع 
كه »صرفًا« برای ارت���کاب جرایم رایانه ای  اب���زار الکترونیکی 
كار م���ی رود مجازات دارد ام���ا VPN و ی���ا ابزارهای دیگر  ب���ه 
مص���داق این واژه »صرفًا« نیس���تند و به ط���ور مثال بانکها و 
موسس���ات مال���ی از این پروتکل ب���رای تبادل اطالعاتش���ان 
كه از امنیت باالتری برخوردار است  اس���تفاده می كنند چرا 
اما براس���اس ماده 32 قانون، مش���مول نگهداری اطالعات 
كه  گر چ���ه در صورتی  كارب���ران و »داده ترافی���ک« هس���تند. ا
س���ایتی اق���دام ب���ه ارائه ی���ا ف���روش اب���زار دور زدن فیلترینگ 
 VPN كارب���ران و داده ترافی���ک خدمات كن���د یا اطالع���ات 
را نگه���داری نکن���د می ت���وان با همی���ن قانون آن را مش���مول 
كث���ر كش���ور های جهان به  مج���ازات دانس���ت ای���ن مهم در ا
كه البته بررسی نحوه فروش این ابزار  یه وجود دارد  عنوان رو

در اینترنت نکات دیگری را نشان می دهد.1

سواالت•فقهی ••

س: آیا استفاده از فیلتر شکن جایز است؟

www. Cyber Police.ir .1، مقال���ه »مصادی���ق جرای���م رایان���ه ای ب���رای ایمی���ل و 
.»VPN استفاده از
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گ���ر بر خالف قوانین جمهوری اس���المی ایران نبوده1  ج: ا
و برای اس���تفاده از س���ایت های غیر اخالقی، مس���تهجن و 
منحرف نباشد و از دیدن صحنه های عریان در امان باشد 

برای استفاده شخصی اشکال ندارد.2
س: یکی از امکاناتی كه در اینترنت به صورت غیر مجاز 
وجود دارد VPN است. به این وسیله بعضی از سایت ها كه 
فیلتر هستند نمایش داده خواهند شد و می توان فایل های 
كرد. من برای س���مینار دانش���گاه  صوت���ی تصویری را دانلود 
ب���ه فیلم های علم���ی احتیاج دارم ولی با وج���ود فیلتر بودن 
كنم. آیا می توانم از فیلتر  س���ایت ها نمی توانم چیزی دانلود 

كنم ؟ كارهای غیر حرام استفاده  شکن برای 
ك���ه مخالف قوانی���ن و مقررات  كار در صورت���ی  ج: ای���ن 
كز علمی  حکومت اس���المی باش���د جایز نیس���ت ولی بر مرا
الزم اس���ت امکان اس���تفاده از مناب���ع علمی س���الم را برای 

كنند. 3 دانشجویان فراهم 
كه از طریق اینترنت فیلتر ش���کن  س: من مدتی اس���ت 
ب���ر از آن چه  كار و VPN می فروش���م. آی���ا وقت���ی نم���ی دانی���م 

استفاده ای می كند، فروش آنها جایز است؟

1. آی���ت اهلل مظاه���ری: www.almazaheri.ir؛ اس���تفتاء، آی���ت اهلل خامن���ه ای، 
.93/6/12

2. استفتاء، آیت اهلل سیستانی، 93/6/12.
.www. makarem.ir :3. آیت اهلل مکارم
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كه مخالف قوانی���ن و مقررات حکومت  ج: در صورت���ی 
اسالمی باشد، جایز نیست. 1

2. جاسوسی رایانه ای
ك���ه اخب���ار و اطالع���ات كس���ی یا  جاسوس���ی آن اس���ت 
گرد آورند و به شخص  موسس���ه ای و یا كش���وری را مخفیانه 
كش���وری بدهند.2با توجه به تعریف مذكور،  یا موسس���ه و یا 
گر این جاسوس���ی ب���ا ابزار رایانه ای و مخابراتی انجام ش���ود  ا

»جاسوسی رایانه ای« نامیده می شود.3
كلی و مطلق، ح���رام و غیر مجاز  جاسوس���ی به صورت 
گاهی از تحركات و  گر برای امر مهمی مانند آ نیس���ت بلکه ا
اطالعات دشمنان اسالم باشد اشکال ندارد چون در سیره 
كرم)6(4 و علی )7( 5فرس���تادن جاس���وس در  پیامب���ر ا
بین سپاه دشمنان برای جمع آوری اطالعات، الزم و امری 

متداول بوده است.6

1. آیت اهلل مکارم: www. makarem.ir؛ اس���تفتاء، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل 
شبیری زنجانی، 1393/6/23.

2. فصلنامه علمی پژوهش���ی حقوق، محس���ن رهامی،  س���یروس پرویزی،  پاییز 
1391، ش 27، ص 180.

)www.persianacademy.ir :  cyber espionage(  .3
4. دعائم اإلسالم، ابن حیون ، ج 1، ص 369.

5. همان.
6. ر.ک: مجله فقه اهل بیت : )فارسی(؛ ج 26، ص 76 تا 101.
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قوانین
در قانون برای جاسوس���ی رایانه ای قوانین و مجازاتی در 

كه به آنها اشاره می شود:  گرفته شده است  نظر 
ماده 3: هركس به طور غیرمجاز نسبت به داده ای سری 
در حال انتقال یا ذخیره ش���ده در سیس���تم های رایانه ای یا 
مخابرات���ی ی���ا حامل ه���ای داده مرتکب اعمال زیر ش���ود به 

مجازات های مقرر محکوم خواهد شد: 
الف( دسترس���ی به دادۀ مذكور یا تحصیل آنها یا ش���نود 
محتوای س���ری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال 
ی���ال یا هر دو  یا جزای نقدی از بیس���ت تا ش���صت میلیون ر

مجازات. 
ب( در دس���ترس قرار دادن دادۀ مذكور برای اش���خا ص 

فاقد صالحیت، به حبس از دو تا ده سال. 
ج( افش���ا ی���ا در دس���ترس ق���رار دادن دادۀ مذك���ور ب���رای 
گروه بیگانه یا عامالن آنها، به  دولت، س���ازمان، ش���ركت یا 

حبس از پنج تا پانزده سال.
كه افشای آنها به  تبصره 1: داده ای س���ری داده ای است 

كشور یا منافع ملی لطمه میزند.  امنیت 
   م���اده 4: هرك���س ب���ه قصد دسترس���ی ب���ه داده ای س���ری 
موض���وع ماده )3( این قان���ون، تدابیر امنیتی سیس���تم های 
كند، به حبس از ش���ش ماه تا  رایانه ای یا مخابراتی را نقض 
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یال یا هر دو  دو س���ال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ر
مجازات محکوم خواهد شد.1

البت���ه در ش���رایط خاصی حکم و مجازات جاسوس���ی، 
گرفته شده است. كه در قانون مد نظر  اعدام است 

سوال•فقهی ••

س: جاسوسانی كه اّطالعات نظامی یا غیر نظامی كشور 
گاهی، در اختیار دش���من می گذارند  اس���المی را با عل���م و آ
كش���ورهاى بیگانه آموزش���هایی  گاه���ی در  و در ای���ن رابط���ه 
یاف���ت می كنند و یا  دیده ان���د و در مقاب���ل آن مبلغ���ی هم در
كار را انجام می دهند چه حکمی دارند،  ب���دون پاداش این 

آیا محاربند؟
ج: اطالق عنوان محارب بر جاس���وس مش���کل اس���ت، 
زی���را در تعری���ف آن  ام���ورى در فت���اوا و روای���ات آمده اس���ت 
كه بر جاس���وس تطبی���ق نمی كند ولی مواردى از جاسوس���ی 
ی 

ّ
كل كه از محاربه نیز ش���دیدتر است. به طور  پیدا می ش���ود 

ك���رد هرگاه  جاسوس���ی را بای���د مطاب���ق محتواى آن تقس���یم 
كه پایه هاى احکام اس���المی  مربوط به اخبارى بوده باش���د 
یا حکومت اس���المی را متزلزل س���ازد و یا جان مسلمانان را 
مًا محک���وم به اعدام 

ّ
به وس���یله آن ب���ه خطر می اندازد مس���ل

گس���ترش فس���اد در  گر اخبار او س���بب  اس���ت. همچنی���ن ا

www.rc.majlis.ir .1، قانون جرائم رایانه ای، بخش 1، فصل 1، مبحث 3.

155   جرائم رایانه ای



كه عنوان مفسد فی االرض  گردد به طورى  مقیاس وسیعی 
به معناى قطعی اش بر او صادق شود، نیز محکوم به اعدام 
كه هیچ  كوچکترى باش���د  گر در موضوع���ات  اس���ت، ولی ا
یك از مسائل فوق در آن نیست، مثل این كه اّطالعات غیر 
مه���م و خالی از خطر عم���ده را در اختیار بیگانگان بگذارد 
در این صورت مش���مول قانون تعزیرات است و مقدار تعزیر 

تناسب با میزان ضرر جاسوسی او خواهد داشت.1
كردن از دشمنان اس���الم برای حفظ  س: آیا جاسوس���ی 

نظام اسالم و انقالب جایز است؟
ج: اشکال ندارد و گاهی هم واجب می شود.2 البته باید 

قانون مراعات شود.3

3. سرقت رایانه اى 
ب���ر بالغ،  كار كه  س���رقت اینترنت���ی عبارت اس���ت از این 
عاقل، عالم و مختار بدون اجازه و با اس���تفاده از تکنولوژی 
رایان���ه ای و سیس���تم مخابراتی، قفل س���ایت ی���ا فایلی را در 
كه متعلق به غیر است، به واسطه  محیط مجازی اینترنت 
به اجرا گذاشتن رمز سایت یا فایل مذكور بشکند و به ارزش 
ربع دینار، داده هایی را كه ارزش مالی دارد، كات )cut( و از 

1. استفتاءات جدید، آیت اهلل مکارم، ج 1، ص 361، س 1219.
2. استفتاء، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل شبیری زنجانی، 1393/8/25.

3. استفتاء، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل نوری همدانی، 1393/8/23.
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كند.1 آن استفاده 
كاربران رایانه ای نس���بت به تدابی���ر امنیتی بی توجه  گر  ا
باش���ند یا نسبت به آموزش���های الزم برای استفاده از دنیای 
مج���ازی و رایان���ه ای ب���ی اطالع باش���ند ممکن اس���ت مورد 

هدف سارقان اینترنتی قرار بگیرند.
كه نس���بت به این موضوع دقت بیشتری شود  برای این 
توجه شما را به گزارشی كه از یک سرقت اینترنتی ارائه شده 
است جلب می كنیم: اخیرًا یك شركت امنیتی كشف كرده 
كه باند خالفکار روس���ی ب���ا نام »close-knit« اقدام  اس���ت 
كارب���ری و كلمۀ عبور  ب���ه دزدی���دن ح���دود 1.2 میلیارد ن���ام 
یخ در این زمینه  كه بزرگترین دزدی تار كرده است  اینترنتی 
به حس���اب می  آید. نکتۀ قابل توجه در رابطه با این موضوع 
گروه س���رقت اطالعات حساب های  كار این  كه  آن اس���ت 
بانک���ی كاربران نیس���ت، بلکه آن ها از طریق ارس���ال اس���پم 
كاه���ش وزن به  محص���والت س���اختگی مانن���د قرص  های 
ایمیل های دزدیده شده كسب درآمد می  كنند. این شركت 
ك���ی ب���ا ن���ام »Hold Security«، ب���ه دلی���ل  امنیت���ی در میلوا
توافقات عدم افش���ا و جلوگیری از س���وء استفادۀ گسترده از 
آس���یب  پذیری  های موجود در آن س���ایت  ها، امکان انتشار 
گرفته  اند را ندارد.  كه مورد هدف ق���رار  وب  س���ایت هایی را 

كبر ایزدی فرد؛ علی پیردهی حاجیکال، بهار و  1. فصلنام���ه فقه و اصول، عل���ی ا
تابستان 1389، ش 84، ص 47.
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كه حس���اب  های  اطالعات به دس���ت آمده نش���ان می  دهد 
كاربری از حدود 420 هزار س���ایت جمع  آوری ش���ده است، 
یس های ایمیل در دنیا در  ولی ارائ���ه  دهندگان اصلی س���رو

این فهرست دیده نمی  شوند.
اطالعات احراز هویت دزدیده شده شامل آدرس ایمیل 
و كلمۀ عبور اس���ت. كارشناس���ان این شركت معتقدند كه 
كاربری  ك���ردن ایمیل ه���ا و حس���اب  های  ای���ن باند ب���ا هك 
ش���بکه های اجتماع���ی، ایمی���ل دوس���تان و فامیل ش���ما را 
مورد ه���دف قرار داده و تبلیغات محصوالت س���اختگی را 
كه در  ب���رای آن ها ارس���ال می  نمای���د. این بدان معنا اس���ت 
كه از ایمیل ش���ما یا حساب های شبکۀ اجتماعی  صورتی 
ش���ما پیام های عجیب و غریب ارسال شده است، ممکن 

است شما نیز هك شده باشید.1

قوانین سرقت رایانه ای
1. هرك���س ب���ه طور غیرمج���از به داده ها یا سیس���تم های 
كه به وس���یله تدابیر امنیتی حفاظت  رایان���ه ای یا مخابراتی 
شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک 
یال یا هر دو  س���ال یا جزای نقدی از پنج تا بیس���ت میلیون ر

مجازات محکوم خواهد شد.2

www. certcc.ir .1، )مركزمدیری���ت ام���داد و هماهنگی عملی���ات رخداد های 
رایانه ای( 1393/16/5.

www.rc.majlis.ir .2، قان���ون جرائم رایان���ه ای، بخش اول، فصل اول، مبحث 
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2. هركس ب���ه طور غیرمجاز داده ای متعلق به دیگری را 
برباید، چنانچه عین داده  ها در اختیار صاحب آن باش���د، 
یال و در غیر این  به جزای نقدی از یک تا بیس���ت میلیون ر
صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی 
ی���ال یا هر دو مج���ازات محکوم  از پن���ج تا بیس���ت میلیون ر

خواهد شد. 1

سواالت•فقهی ••

ك���د ش���ده و رم���زدار، از  س: س���رقت اطالع���ات س���ّرى 
شبکه  هاى كامپیوترى و یا كامپیوترهاى شخصی، و كشف 

رمز آنها چه حکمی دارد؟ 
گر اّطالعاتی باشد  ج: س���رقت به هر حال حرام است و ا

كه جنبه مالّیت دارد ، حکم سرقت را دارد. 2
س: ش���خصی از طری���ق اینترنت توانس���ته اس���ت كاری 
كاال به ج���ای پرداخ���ت پول از  ك���ه به هن���گام خری���د  كن���د 
كارت اعتباری خود به حس���اب موبایل اشخاص دیگر این 
ی توقیف ش���ده و مبلغ سرقت  پول نوش���ته ش���ود حال كه و
ی بس���یار می باش���د و مال باخته ها شکایت دارند آیا قطع  و

اول، ماده اول.
www.rc.majlis.ir .1، قانون جرائم رایانه ای، بخش اول، فصل سوم، ماده 12.
2. اس���تفتاءات، آی���ت اهلل بهج���ت، ج 4، ص330، س5708؛ جام���ع المس���ائل 
)فارس���ی(، آیت اهلل فاضل، ج 2، ص364، س143؛ اس���تفتاءات جدید، آیت 
.www.almazaheri.ir  اهلل مکارم، ج 2، ص496، س 1435؛ آیت اهلل مظاهری؛
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دست در این جا جاری است؟ 
ج: گرچه مرتکب حرام شده ولی حد سرقت بر او جاری 

نمی شود.1
س: آیا س���رقت نرم اف���زار از طریق اینترنت از س���ایتهای 

كرده اند جایز است؟ كه ما راتحریم  دشمنانی 
ج: بدون اجازه صاحب اصلی جایز نیست مگر از كفار 
حربی باشند یا با مسلمانان قراردادی در این زمینه نداشته 

كه در اینصورت اشکال ندارد. 2 باشند 

4. لینک دادن به سایت فیلتر شده
در برخی از سایت ها مشاهده می شود كه به سایت های 
كارب���ران عزی���ز توج���ه و دقت  دیگ���ری لین���ک3 می دهن���د. 
كه به آن لینک می دهیم باید نسبت  داش���ته باشند سایتی 
ب���ه محتوای���ش اطمینان داش���ته باش���یم یعنی ب���ا مذهب و 
فرهنگ كشورمان منافاتی نداشته باشد چون انسان در برابر 
كاره���ا و اعمال���ش بای���د در محضر خدای متعال پاس���خگو 
كه محتوای حرام  گر با لینک دادن به س���ایتی  باش���د؛ پس ا

.www.sistani.org :1. آیت اهلل سیستانی
2. آی���ت اهلل مظاه���ری: www.almazaheri.ir؛  اس���تفتاءات، آی���ت اهلل بهجت، 
ج 4، ص 339، س 5742؛ اس���تفتاء، آی���ت اهلل خامن���ه ای، آی���ت اهلل مکارم، 

آیت اهلل نوری همدانی، 1393/11/21.
كاربر را از طریق این س���ایت به سایت های دیگری منتقل  3. یعنی با روش���هایی 

كه معموال با عناوین »لینک دوستان و. ..« نشان داده می شود. می كنند 
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و منحرف كننده ای داش���ته باش���د منجر به آس���یب دیدن و 
گناه كردن افراد دیگر شویم در گناه این افراد شریک هستیم 
كردن این افراد هس���تیم. علی 7 در  گن���اه  چون ما س���بب 

این باره فرمودند: 
ُكّلِ  ی 

َ
اِخِل ِفی���ِه َمَعُه���ْم َو َعل

َ
َكالّد اِض���ی ِبِفْع���ِل َق���ْوٍم  »الّرَ

َعَمِل ِبِه َو ِإْثُم الّرَِضی ِبِه؛ آن كس 
ْ
َداِخٍل ِفی َباِطٍل ِإْثَماِن ِإْثُم ال

كه به كار جمعیتی راضی باش���د، همچون كس���ی است كه 
كار باطل  ك���ه در  ك���س  كار دخال���ت دارد، منته���ا آن  در آن 
دخالت دارد، دوگناه می كند: گناه عمل و گناه رضایت«. 1
گ���روه تعیی���ن مصادی���ق محتوای  كار  بر اس���اس اع���الم 
مجرمان���ه »درج پیون���د )لینک( ی���ا تبلیغ تارنماه���ای فیلتر 
ش���ده در پایگاه های اینترنتی مانند ش���بکه های اجتماعی 

گوگل پالس جرم است«.2 فیس بوک و 

5. هک کردن
ک در  یکی از معضالت و آس���یب های ج���دی و خطرنا
كردن«3 می باشد.4 متأسفانه  دنیای مجازی مس���ئله »هک 

كلمات قصار، ح 154. 1. نهج البالغه، صبحی صالح، 
.1391/11/24 ،www. Cyber Police.ir .2

3. واژه »hack« به معنای دس���ت یافتن غیر ُمجاز به داده  ها در رایانه، معمواًل به 
)www.persianacademy.ir( .قصد تخریب یا سوء استفاده می باشد

4. البت���ه بای���د توجه داش���ت كه ه���ک كردن، همیش���ه كار ناشایس���ت و مضّری 
نیست بلکه گاهی از كارهای مفید به حساب می آید؛ مثال برخی از سایت ها 
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كارب���ران زمین���ه این آس���یب  در بعض���ی از مواق���ع خ���ود م���ا 
اینترنت���ی را فراه���م می كنی���م یعنی بر اثر نداش���تن اطالعات 
كاف���ی و الزم در حوزه امور رایانه ای راه را برای هکرها1 هموار 
ك���رده و حتی آنها را برای هک سیس���تم ش���خص حریص تر 
می كنی���م؛ مثال هنگام خروج از ایمیل فقط صفحه ایمیل را 
گزین���ه »sing out« را انتخاب  كه باید  می بندی���م در صورتی 
كرده تا به صورت كامل از صفحه خارج شویم. یا اطالعات 
ش���خصی خ���ود را در رایانه ق���رار داده و به راحت���ی به دنیای 
مج���ازی وارد می ش���ویم و ی���ا از ن���رم افزارهایی مانن���د فیلتر 
كه ممکن  یم  ش���کن یا ... اس���تفاده می كنیم ولی خب���ر ندار

است از ابزار جاسوسی باشند.
در دنی���ای بی انتهای اینترنت بعضی از افراد ناجوانمرد 
كه با ش���نیدن آن به انس���انیت  كارهای���ی را انجام می دهند 
كمال تأس���ف این افراد با  این اش���خاص شک می كنیم. با 
اس���تفاده از نرم افزارهایی كه توسط دشمنان اسالم ساخته 
كه به  كارهای خالف عفت���ی را انج���ام می دهند  می ش���وند 

یکی از آنها اشاره می شود:

یا برنامه نویس���ان برای اینکه از امنیت س���ایت و نرم افزار خودش���ان اطمینان 
پی���دا كنن���د از هکره���ا می خواهن���د س���ایت یا ن���رم افزار آنه���ا را ه���ک كنند تا 

كنند. حفره های امنیتی آن مشخص شود و آنها را برطرف 
ك���ه از رایان���ه ب���رای دس���تیابی غی���ر مجاز ب���ه داده ه���ا و معم���واًل به  1. ب���ه كس���ی 
www.( .گفت���ه می ش���ود  »hacker« به���ره می گی���رد، هک���ر قص���د تخری���ب، 

.)persianacademy.ir
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كه برای  س���عید ملك پور1 می گوید: یک���ی از روش هایی 
تولید تصاویر مس���تهجن و هرزه  نگاری استفاده می  كردیم، 
كه از  ای���ن بود كه وب  كم افراد را با یك س���ری نرم  افزارهایی 
كرده، هك می  كردیم. وقتی ما  كانادا یا انگلیس خری���داری 
وب  كم را هك می  كردیم كاربر فکر می  كرد وب كم او خاموش 
كم���ش را روش���ن می كردیم و می  توانس���تیم  اس���ت ولی وب  
كه مربوط به حریم خصوصی شخص بود  تصاویر مختلفی 

ی سایت قرار می دادیم.2 كرده و آنها را رو را ضبط 

کردن •• سواالت•فقهی•هک•

كردن سایت ها جایز است؟  س: آیا هک 
گر قانون كشور اسالمی آن را منع كند مجاز نیست.3 ج: ا
كردن س���ایت های دش���منان اس���الم برای  س: آی���ا هک 

منافع حکومت اسالمی جایز است؟
كش���ور  كه بر خالف قوانین  ج: اش���کال ندارد4 مگ���ر این 

باشد.5

1. مدیر ش���بکه بزرگترین سایت  های مستهجن، ضد دین و ضد امنیت فارسی  
)www.gerdab.ir(.زبان به نام. .. است

گفته های پرونده یك س���ایت مس���تهجن«،  www.farsnews.com .2، مقاله »نا
.1389/8/16

.www.sistani.org :3. آیت اهلل سیستانی
4. استفتاء، آیت اهلل خامنه ای، 1393/6/16.

5. اس���تفتاء، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل مکارم، 93/6/16، آیت اهلل ش���بیری 
زنجانی، 1393/6/24.
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6. تولید و توزیع محتویات مستهجن
كه در محیط مجازی وجود  یکی از جرمها و آسیبهایی 
یع و  دارد و روز ب���ه روز در حال گس���ترش اس���ت، تولی���د، توز

استفاده از محتویات مستهجن می باشد.
كز و  ك���ه مرا ب���رای توجه بیش���تر به این آس���یب، آماری را 

موسسات آمار به دست آورده اند ذكر می كنیم:
تحقیق���ات نش���ان می دهد كه 30 درص���د از كل ترافیک 	 

اینترنت ب���رای دیدن تصاویر مس���تهجن و ه���رزه  نگاری 
صرف می ش���ود. 6و ماهانه در فضای اینترنت حدود 29 
پتابایت7 مطالب مس���تهجن اعم از مت���ن، فیلم، تصویر 

و... منتشر می  شود. 8
با بررسی یکی از بزرگترین سایت های مستهجن غربی، 	 

آماره���ا نش���ان داد كه تع���داد دفعات نمای���ش صفحات 
مختل���ف س���ایت 4/4 میلیارد بار در هر م���اه بود و در هر 
م���اه 350 هزار نفر مس���تقل )با آی  پی منحص���ر به فرد( از 
كاربر  كه هر  این سایت بازدید می  كردند. میانگین زمانی 
در این س���ایت صرف كرده است حدود 15 دقیقه در روز 

www.gerdab.ir .6، مقاله »مستهجن  نگاری در اینترنت و تاثیر آن بر جوانان و 
نوجوانان، قسمت دوم«

7. هر »پتابایت« برابر»۱۰۲۴ ترابایت« است.
www.gerdab.ir .8، مقاله »مستهجن  نگاری در اینترنت و تاثیر آن بر جوانان و 

نوجوانان، قسمت دوم«
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بوده است. 1
با بررسی سومین س���ایت مستهجن غربی مشخص شد 	 

ی هاس���ت  ح���دود 100 ترابایت2 مطالب مس���تهجن بر رو
این س���ایت ذخیره ش���ده اس���ت و این مطال���ب همگی 

منتشر شده است.3
كل دانلود های انجام ش���ده در فضای 	  ح���دود )35%( از 

اینترن���ت ب���ه مس���تهجن ن���گاری اختصاص پی���دا كرده 
است. 4

ش���ركت های بزرگی مانند »جن���رال موتور، ب���رادران وارنر، 	 
كنندگان اصلی مطالب مستهجن  مایورت« جزء تولید 
هستند و با فروش آنها ساالنه، میلیارد ها دالر درآمدزایی 

مالی دارند. 5
چه���ل میلی���ون ش���هروند آمریکای���ی به ص���ورت منظم از 	 

سایت های مستهجن بازدید می كنند. 6

www.gerdab.ir .1، مقاله »مس���تهجن  نگاری در اینترنت و تاثیر آن بر جوانان و 
نوجوانان، قسمت دوم«

گیگابایت« است. 2. هر »ترابایت« معادل با »1024 
www.gerdab.ir .3، مقاله »مس���تهجن  ن���گاری در اینترنت و تاثیر آن بر جوانان 

و نوجوانان، قسمت دوم«
www.gerdab.ir .4، مقاله »آمارهای پش���ت  پرده هرزه  نگاری + اینفوگرافیک«، 

.1391/11/21
5. همان.

اینفوگرافی���ک«،  آمری���کا +  ه���رزه  بین���ی در  »آم���ار  www.gerdab.ir، مقال���ه   .6
.1391/12/14
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تقریب���ًا )25%( از جس���تجوها در موتوره���ای جس���تجوی 	 
اینترنتی مربوط به موارد مستهجن می شود كه در مجموع 
طبق آمار به شست و پنج میلیون در روز رسیده است. 1

كن���ون آمری���کا از صنعت 	  گ���رداب2: ه���م ا مدی���ر س���ایت 
س���کس، س���االنه دو تا ده میلیارد دالر درآمد دارد و برای 
همی���ن نمی تواند خ���ود را از این صنعت جدا كند و این 
ب���ه عن���وان بخش���ی از درآمد ای���االت متحده محس���وب 

می شود. 3
ایاالت متحده آمریکا )13/6( میلیارد دالر از هزینه های 	 

خود  را  صرف  صنعت هرزه نگاری می كند. 4

قوانین تولید و توزیع محتویات مستهجن
ه���ر كس به وس���یله سیس���تم های رایانه ای ی���ا مخابراتی 
یا حامل  های داده محتویات مس���تهجن را تولید، ارس���ال، 
یع یا معامله كند یا به قصد ارس���ال یا انتش���ار یا  منتش���ر، توز
كن���د، به حبس از نود  تجارت تولی���د یا ذخیره یا نگهداری 
و یک روز تا دو س���ال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون 

اینفوگرافی���ک«،   + آمری���کا  در  ه���رزه  بین���ی  »آم���ار  مقال���ه   ،www.gerdab.ir  .1
.1391/12/14

2. مركز بررسی جرایم سازمان یافته.
www.gerdab.ir .3، مقاله »آمار بازدید ایرانی ها از صفحات سکسی، فریب و 

حیله غربی  هاست«، 1389/7/3.
www.gerdab.ir .4، مقاله »آمارهای پش���ت  پرده هرزه  نگاری + اینفوگرافیک«، 

.1391/11/21
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یال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ر
تبص���ره 1: ارت���کاب اعمال فوق در خص���وص محتویات 
مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های 
ف���وق می ش���ود. محتوی���ات و آثار مبت���ذل به آث���اری اطالق 

كه دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد. می گردد 
كمتر از ده نفر  تبصره 2: هرگاه محتویات مس���تهجن ب���ه 
ی���ال جزای  ارس���ال ش���ود، مرتکب ب���ه یک تا پن���ج میلیون ر

نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره 3: چنانچه مرتکب، اعمال مذكور در این ماده را 
حرفه خود قرار داده باشد یا بطور سازمان  یافته مرتکب شود 
كثر هر دو  چنانچه مفسد فی االرض شناخته نشود، به حدا

مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 4: محتویات مس���تهجن به تصویر، صوت یا متن 
واقعی یا غیر واقعی اطالق می شود كه بیانگر برهنگی كامل 
زن یا مرد یا اندام تناس���لی یا آمیزش یا عمل جنس���ی انسان 

است.1

7. تشویق به دیدن سایت های مستهجن

(؛  ٌ
َرض

َ
وِبِهْم م

ُ
ل

ُ
خ���دای متعال در قرآن می فرماید: )ف���ى  ق

»در دلهایش���ان م���رض اس���ت «2 چ���ون خودش���ان منح���رف 

www.rc.majlis.ir .1، قانون جرائم رایانه ای، بخش اول، فصل چهارم، ماده 14.
2. بقره/10.
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ْبُل 
َ
 ق

ْ
وا ِمن

ُّ
ل

َ
 ض

ْ
د

َ
شده اند دیگران را هم منحرف می كنند: )ق

گمراه شدند و بسیارى  ثیرا(: یقینًا پیش از این 
َ

وا ك

ُّ
ل

َ
ض

َ

َو أ

گم���راه كردند«.1 همین ام���ر در دنیای مجازی وجود دارد؛  را 
برخ���ی از افراد با تولید و انتش���ار مطالب مس���تهجن و هرزه 
كارب���ران ب���ه تماش���ای س���ایتها و مطالب  ن���گاری و تش���وق 
كه  كاربران می ش���وند  منحرف منجر به انحراف تعدادی از 
در قانون جمهوری اس���المی ایران جرم محسوب می شود و 

مجازات سنگینی در پی دارد.
كارب���ران تأثیرات مخّرب و خانمان  ی  هرزه نگاری بر رو
كه  كاربران اینترنتی این است  س���وزی دارد. تصور برخی از 
دی���دن تصاویر مس���تهجن در آنها تأثیری ن���دارد در حالیکه 
كاماًل در اش���تباه هس���تند چون خدای متعال وسوس���ه های 

گام معرفی می كند : گام به  شیطان را 

 
ْ

ن
َ
م َو  ْیطاِن 

َّ
الش واِت  
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ط
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خ وا 
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َّ
الش واِت  

ُ
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ُ
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ْ
ِبع

َّ
ت

َ
ی

ى  پیرو گامهاى شیطان  از  آورده اید!  ایمان  كه  كسانی  اى 
نکنید! هر كس پیرو شیطان شود )گمراهش می سازد، زیرا( 

او به فحشا و منکر فرمان می دهد«.2 
یعن���ی ش���یطان در ابت���دا دی���دن تصاوی���ر مس���تهجن را 

1. مائده/77.
2. نور/21.
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كه تصاویر  كند بلکه چش���م را عادت می دهد  توصیه نمی 
مختلف���ی را ببینیم ولی ال به الی آنها برخی تصاویر مبتذل 
را ه���م ج���ا می ده���د و به م���رور زمان ما را نس���بت ب���ه دیدن 
تصاویر مس���تهجن وسوس���ه می كن���د و بع���د از مدتی بدون 
اینک���ه متوج���ه تغیی���ر در روحی���ات و اخالق خود ش���ویم به 
كرده ایم.  تماشای صحنه های محرک و مستهجن عادت 
گیر روان  ه���رزه  نگاری اینترنت���ی مقدمه یک بیم���اری فرا
 شناختی به نام اعتیاد جنسی است. چندین محقق روان 
كرده  و مراحل   ش���ناس ابعاد مختلف این مشکل را بررسی 
مختلف هرزه  نگاری را شرح داده اند. نکته قابل توجه این 
گامهای ش���یطان ب���رای انحراف  كه در ای���ن تحقیق  اس���ت 

كه در باال ذكر شد به خوبی تبیین شده است.  افراد 

مرحله اول: وابستگی اولیه
ی به یکی از س���ایت های  كنج���کاو در ابت���دا فرد ب���رای 
كه لینک هایشان به صورت گسترده در اینترنت  مستهجن 
وج���ود دارد، مراجعه می كند. این تصاوی���ر و متن ها آن قدر 
كه بار ها به آن س���ایت ها  كار می اندازند  ق���درت تخیل را به 
مراجع���ه می كن���د. ف���رد در ذه���ن خ���ودش ای���ن تصویرها و 
داس���تان متن ه���ا را باره���ا در ذه���ن خ���ود تص���ور می كن���د و 

تحریک می شود.
كه اف���راد تحصیل  ك���رده و با هوش،  جالب اینجاس���ت 
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ش���اید ب���ه خاط���ر ق���درت تص���ور باالترش���ان در مقاب���ل این 
س���ایت ها آسیب  پذیرترند.1 خالصه اینکه یک دفعه فرد به 
كه واقعا به این س���ایت ها معتاد  خ���ودش می آید و می بیند 
شده است. دقیقا مانند مصرف كننده های مواد، معتادان 
به این س���ایت ها هم دیگر با دی���دن مثال یک عکس یا فیلم 
در شبانه روز راضی نمی شوند و وقت بیشتری را برای دیدن 

تصاویر مستهجن و مستهجن تر اختصاص می دهند.

مرحله دوم: وابستگی بیشتر
كم وق���ت بیش���تری را  ك���م   معت���ادان ب���ه این س���ایت ها 
صرف تماش���ای تصاویر مستهجن تر می كنند. اما این فقط 
كم ك���م توقعات  در فض���ای مج���ازی اینترنت نیس���ت. آنها 
عجیب و غریب جنس���ی كه در نتیجه دیدن این سایت ها 
برای شان ایجاد شده  است را از همسر خودشان هم دارند.

كه فقط  كه این توقعات عجیب و غریب  معلوم اس���ت 
منحرفان جنس���ی از پ���س آنها برمی آین���د در زندگی طبیعی 
كه فرد ممکن اس���ت حتی  ب���رآورده نمی ش���ود. اینجاس���ت 
بخواه���د تنوع طلبی جنس���ی خ���ود را با یافتن ش���ریک های 
متعدد ت���ر ارض���ا كند. ضم���ن اینکه این نوع برخ���ورد باعث 

كرده بیشتر  كه افراد تحصیل  كه مراد این جمله این نیست  1. الزم به ذكر است 
گر  كه ا گوینده این باش���د  به این س���ایتها مراجعه می كنند بلکه ش���اید منظور 
كنند از افراد دیگر بیشتر آن تصاویر را  این افراد به این س���ایتها وابستگی پیدا 

كه باعث آسیب بیشتر می شود. در ذهن خود مرور می كنند 
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كناره گیر تر  كم كم از او آزرده ش���ود و  كه همس���ر فرد  می ش���ود 
كار همچنان ادامه پیدا می كند و زندگی طبیعی  شود. این 

كامال مختل می كند. فرد را 

مرحله سوم: حساسیت  زدایی
هر چه كه فرد بیشتر پیش می رود و بیشتر در سایت های 
مس���تهجن غ���رق می ش���ود، تش���خیص فضای مج���ازی از 
فضای واقعی و التزامات اخالقی  برایش مشکل تر می شود. 
در درج���ه اول هی���چ محت���وای مس���تهجنی ب���رای او ش���وک  
برانگیز نیست. هیچ چیزی برایش قبیح نیست. در فضای 
واقعی هم بس���یاری از انحرافات جنسی در دیگران برای او 
طبیعی به حساب می آید. به مرور زمان }برای اینکه خود را 
كه  از عذاب وجدان رها س���ازد{ به این تصور غلط می رسد 
»این كاری اس���ت كه همه آن را انجام می دهند«. در حالی 
كثریت، هنوز ه���م آن تصاویر،  ك���ه در جامعه واقعی ب���رای ا

قبیح و منکر هستند.

مرحله چهارم: انحراف جنسی
در س���ایت های مس���تهجن فق���ط ب���ه تمای���الت طبیعی 
جنس���ی پرداخته نمی ش���ود. بخش عظیمی از این تصاویر 
كه از انحرافات جنس���ی  و متن ها مربوط به كس���انی اس���ت 
رن���ج می برن���د. در آخری���ن مرحل���ه و ش���دید ترین مرحل���ه از 
اعتیاد به سایت های مستهجن، خود فرد هم ممکن است 
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این رفتارهای انحرافی را انجام دهد. »ال قیدی جنس���ی« و 
انجام رفتارهای پرخاشگرانه جنسی دو نمونه از رفتارهایی 
اس���ت كه در نتیجه مش���اهده این س���ایت های مس���تهجن 
انج���ام می ش���ود. یک���ی از بدتری���ن عواق���ب ای���ن مش���کل 
روان ش���ناختی این است كه نگرش  فرد به اطرافیانش كامال 
جس���می می ش���ود. در واقع بخ���ش عاطفی و انس���انی كه به 
ط���ور طبیعی در رواب���ط آدم ها با یکدیگر وج���ود دارد كم كم 
از ذه���ن این افراد محو می ش���ود و او به هم���ه فقط با دیدگاه 

جنسی نگاه می كند.1

قوانین تشویق به دیدن سایت های مستهجن
هرك���س از طریق سیس���تم های رایانه ای ی���ا مخابراتی یا 
حامل ه���ای داده مرتک���ب اعم���ال زیر ش���ود، ب���ه ترتیب زیر 

مجازات خواهد شد:
ال���ف: چنانچه به منظور دس���تیابی اف���راد به محتویات 
مس���تهجن، آنه���ا را تحریک یا ترغی���ب یا تهدید ی���ا تطمیع 
كند یا  كند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل 
آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای 
ی���ال یا ه���ر دو مجازات.  نق���دی از پن���ج تا بیس���ت میلیون ر
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب 

www.gerdab.ir .1، مقال���ه »4 مرحله تاثیر س���ایت های مس���تهجن بر س���المت 
كمی دخل و تصرف در متن.  روانی«، با 
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یال است.  جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ر
ب: چنانچ���ه اف���راد را به ارتکاب جرائ���م منافی عفت یا 
استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودكشی یا انحرافات 
جنس���ی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید 
كند یا فریب دهد یا ش���یوه ارتکاب یا اس���تعمال  ی���ا دعوت 
كند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز  آنها را تسهیل 
یال یا  تا یک س���ال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ر

هر دو مجازات. 
تبص���ره: مف���اد ای���ن م���اده و ماده )14( ش���امل آن دس���ته 
كه ب���رای مقاصد علم���ی یا هر  از محتویات���ی نخواه���د ش���د 
مصلحت عقالیی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا 

یع یا انتشار یا معامله می  شود.1 توز

8. تغییر چهره دیگران
كارآیی مثبت  بعضی از ابزار رایانه ای مانند »فتوشاپ« 
كارهای منفی مثل  گاهی برای  فراوانی دارد ولی متأس���فانه 
كه  تغییر چهره اش���خاص یا تركیب تصویر آنها با افراد دیگر 
مصداق واقعی ندارد مورد اس���تفاده قرار می گیرد همین امر 
كالم  كه بنا بر  ی یک مومن می شود  یخته شدن آبرو سبب ر

كعبه باالتر است : امام صادق7 حرمتش از خانه 

www.rc.majlis.ir .1، قانون جرائم رایانه ای، بخش اول، فصل چهارم، ماده 15.
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ة«.1 َبِنّیَ
ْ
ْرَمِة َهِذِه ال ْعَظمحُ  ِمْن  ححُ

َ
ْؤِمِن  أ حُ ْرَمةحُ الْ »ححُ

ب���ر اس���اس قان���ون جرائ���م رایان���ه ای، هركس به وس���یله 
سیس���تم های رایانه ای یا مخابراتی،  فیلم یا صوت یا تصویر 
دیگری را تغییر یا تحریف كند و آن را منتشر كند، به نحوی 
ك���ه عرفًا موجب هتک حیثیت او ش���ود، ب���ه حبس از نود و 
ی���ک روز تا دو س���ال یا جزای نقدی از پن���ج تا چهل میلیون 

یال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 2 ر
تبص���ره: چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مس���تهجن 
كثر ه���ر دو مجازات مق���رر محکوم  باش���د، مرتکب ب���ه حدا

خواهد شد. 3

9. نشر اکاذیب
كارب���ران اینترنتی باید به آن توجه داش���ته  كه  از ام���وری 
ك���ه از ایجاد ی���ا انتش���ار اخب���ار دروغ به  باش���ند ای���ن اس���ت 
كنند و با حیثی���ت افراد محترم بازی  ص���ورت جدی پرهیز 

نکرده و شخصیت آنها را نزد مردم تخریب نکنند.
طبق قوانین جرائم رایانه ای هركس به قصد ضرر زدن به 
غیر یا تش���ویش اذهان عمومی یا مقامات رس���می به وسیله 
كاذیبی را منتش���ر نماید یا در  سیس���تم رایانه ی���ا مخابراتی، ا

1. إختصاص، مفید، ص 325.
www.rc.majlis.ir .2، قانون جرائم رایانه ای، بخش اول، فصل پنجم، ماده 16.

3. همان.
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دس���ترس دیگران ق���رار دهد یا ب���ا همان مقاص���د اعمالی را 
برخ���الف حقیقت، رأس���ًا یا به عنوان نقل قول، به ش���خص 
حقیق���ی ی���ا حقوقی ی���ا مقام های رس���می به ط���ور صریح یا 
تلویحی نس���بت ده���د، اع���م از اینکه از طریق یاد ش���ده به 
نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا 
نش���ود، افزون بر اعاده حیثیت به حب���س از نود و یک روز تا 
یال یا هر دو  دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ر

مجازات محکوم خواهد شد. 1

10. قمار بازی اینترنتی
ك���ه قمار  اس���الم به خاط���ر آس���یب ها و مفس���ده هایی2 

1. همان، ماده 18.
2. الف: بزرگترین عامل هیجان:

روانشناس���ان و دانشمندان، معتقدند كه هیجانات روانی عامل اصلی پیدایش 
یتامینها، زخم مع���ده، جنون  ك���م ش���دن و بس���یارى از بیماریهاس���ت؛ مثال: 
و دیوانگ���ی، بیماریه���اى عصب���ی و روان���ی به ص���ورت حاد و خفی���ف و ...، 
در بس���یارى از م���وارد ناش���ی از هیجان می باش���ند. و »قم���ار« بزرگترین عامل 
كه یکی از دانش���مندان آمری���کا می گوید: »در  پیدایش هیجان اس���ت تا آنجا 
كش���ور دو هزار نفر فقط در اثر هیجان قمار می میرند و به طور  هر س���ال در این 
متوّسط قلب یك »پوكر باز« )یك نوع بازى قمار( متجاوز از صد بار در دقیقه 
می زن���د. قم���ار، گاهی س���کتۀ قلبی و مغزى نی���ز ایجاد می كن���د و قطعا عامل 

پیرى زودرس خواهد بود«.
ى  به گفتۀ دانش���مندان، ش���خصی كه مش���غول بازى قمار اس���ت، نه تنها روح و
دس���تخوش تشنج اس���ت، بلکه تمام جهازات بدن او نیز در یك حالت فوق 
العاده بسر می برند؛ یعنی ضربان قلب بیشتر می شود، مواد قندى در خون او 
می ری���زد، در ترش���حات غدد داخلی اختالل حاصل می ش���ود، رنگ صورت 
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می پرد و دچار بی اش���تهایی می شود و پس از پایان قمار، به دنبال یك جنگ 
اعص���اب و حالت بحرانی به خواب می رود و غالبا براى تس���کین اعصاب و 

ایجاد آرامش در بدن، به الکل و سایر مواد مخدر متوسل می شود.
ب: رابطۀ قمار با جنایات:

كه: »سی در صد  كرده است  یکی از بزرگترین مؤّسسات آمارگیرى جهانی ثابت 
جنایته���ا با قمار رابطه مس���تقیم دارد و از عوامل به وجود آمدن هفتاد در صد 

جنایات دیگر نیز به شمار می رود«.
ج: ضرر اقتصادى قمار:

در طول س���ال، میلیونها بلک���ه میلیاردها از ثروت مردم جه���ان در این راه از بین 
ى انسانی در این راه تلف می شود  یادى كه از نیرو می رود، گذشته از ساعات ز
كار مداوم را در س���اعات دیگر س���لب می كند؛ به عنوان مثال  و حتی نش���اط 
كز معروف قمار  كارلو« كه یکی از مرا گزارش���ها آمده است: در ش���هر »مونت  در 
در دنیاس���ت، یك نفر در مدت نوزده ساعت قمار بازى، چهل میلیون تومان 
ثروت خود را از دس���ت داد، وقتی درهاى قمار خانه بس���ته شد، یك راست به 
ك���رد. جنگلهاى »مونت  جن���گل رفت���ه و با یك گلوله مغز خویش را متالش���ی 

كارلو« بارها شاهد خودكشی این پوكربازها بوده است.
یانهاى اجتماعی قمار: د: ز

بسیارى از قمار بازها به علت اینکه گاهی برنده می شوند و هزارها تومان سرمایۀ 
كارهاى تولیدى و  دیگران را به جیب خود می ریزند، حاضر نمی ش���وند تن به 
اقتصادى بدهند، در نتیجه به همان نس���بت چرخهاى تولیدى و اقتصادى 
گر درس���ت دّقت كنیم می بینیم كه تمام قماربازها و عائلۀ  لنگ می ش���ود. و ا
آنها س���ر بار اجتماع بوده و بدون اینکه سودى به جامعه برسانند، از دسترنج 

آنها استفاده می كنند.
كش���ورهاى غیر اسالمی  كه بس���یارى از  یانهاى ناش���ی از قمار در حّدى اس���ت  ز
گر چه عمال به طور وس���یع آن را انجام  كرده اند )ا نی���ز آن را قانون���ا ممنوع اعالم 
ى در  می دهند(مثال انگلستان در سال 1853 و آمریکا در سال 1855 و شورو

كرده اند. سال 1854 و  آلمان در سال 1873 قمار را ممنوع اعالم 
بعضی از محققان، آمارى را تهیه كرده اند كه ذكر آن بی فایده نیست و آن اینکه: 
جیب برى نود درصد، فس���اد اخالق ده درصد، ضرب و جرح چهل درصد، 
جرائم جنسی پانزده درصد، طالق سی درصد و خودكشی پنج درصد معلول 
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كرده اس���ت1 و با آن به ش���دت برخورد  بازی دارد آن را حرام 
كرده اس���ت ولی متأس���فانه در دنیای مجازی با ش���کلهای 
گذاش���ته و برخ���ی از افراد را به  جدیدتری پا به عرصه وجود 

ک سیاه نشانده است. خا
به برخی از این روش���های جدید قمار بازی2 كه در قانون 

جرم محسوب می شود اشاره می شود:

الف. پیش  بینی مسابقات ورزشی
گس���ترش روز افزون  كه در حال  گونه س���ایت ها  در ای���ن 
اس���ت، اف���راد با عض���و ش���دن و پرداخ���ت مبالغی ق���ادر به 
پیش بینی مسابقات ورزشی به خصوص مسابقات فوتبال 
گون���ه پیش  بینی ها كه به صورت   در این 

ً
می ش���وند. معموال

هفتگ���ی، ماهیان���ه و س���الیانه برگ���زار می ش���ود، لیگ ه���ای 
داخل���ی و خارج���ی لح���اظ می ش���ود. ش���یوه عملک���رد این 
كه افراد با پرداخت مبالغی قادر به  س���ایت این گونه اس���ت 
پیش  بینی و در صورت درس���ت حدس زدن نتیجه مسابقه 

قمار است. )حقوق مدنی، حبیب اهلل طاهرى، ج 4، ص، 383 تا 385(
1. ر.ک: مجله فقه اهل بیت : )فارسی(؛ ج  18-17، ص320 تا 384؛ حقوق 

مدنی، حبیب اهلل طاهرى، ج 4، ص380 تا 385.
2. در »قم���ار« دو چیز ش���رط اس���ت: »برد و باخ���ت و بازی با وس���ائل قمار«؛ پس 
می ت���وان قم���ار را چنین تعریف كرد: »بازى همراه با برد و باخت به وس���یله ى 
گذاش���تن و قرار پول یا چیز دیگر به عنوان عوض است  آالت قمار با در میان 
و بین اقسام بازى ها و اقسام آالت فراهم شده براى قمار در هر عصرى، فرقی 

وجود ندارد«. )استفتاءات، آیت اهلل بهجت، ج 4، ص 552، س 6534(
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كشی قرار می گیرند. در لیست قرعه 
ك���ه عن���وان مجرمان���ه دایر  گردانن���دگان ای���ن س���ایت  ها 
كنن���دگان قمارخانه  های اینترنتی بر آن ها اطالق می ش���ود؛ 
یافتی از  كه مقداری از وجوه در معمواًل با بیان ای���ن مطلب 
كنندگان خ���رج امور خیریه می ش���ود، قصد توجیه  ش���ركت 

كردن و قانونی جلوه دادن این گونه شرط  بندی ها را دارند.
كه در این مس���ابقات ش���ركت  بر اس���اس قان���ون افرادی 
كنندگان این س���ایت ها مجرم می باش���ند و  می كنند و دایر 
كه از این راه اموالی را به دست آورده اند باید آن را به  افرادی 

صاحبانشان برگردانند.

ب. مسابقات پیامکی
گیری و  ك���ه در ح���ال ش���کل   یک���ی دیگ���ر از مس���ابقاتی 
گسترش می باشد، مسابقات پیامکی است. این مسابقات 
در قالب س���ؤال و جواب برگزارمی شود. روال كار در این گونه 
كه افراد با جواب دادن به سؤالی  مسابقات بدین گونه است 
كشی   خیلی آسان طرح می شود وارد مرحله قرعه  

ً
كه اصوال

مس���ابقه می ش���وند. محل تأمین هزینه ه���ای جوایز برندگان 
كنندگان اخذ می شود  این گونه مسابقات معمواًل از شركت 

كه این مورد وجاهت شرعی و قانونی ندارد.
كه به برندگان اهدا می ش���ود  گر هزینه جوایزی  در واق���ع ا
از محل���ی غی���ر از پول ش���ركت  كنندگان در مس���ابقه باش���د 
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به نظر می رس���د ش���ركت در این مس���ابقات مش���کل شرعی 
نداش���ته باشد؛ اما طبق اخبار و آماری كه در دست است. 
هزینه های جوایز، از محل هزینه پیامک  ها تأمین می ش���ود 

كه سبب جایز نبودن شركت در این مسابقات می شود.
گردانندگان این مس���ابقات از محل  كه  كرد  باید اش���اره 
یاف���ت می ش���ود  كنن���دگان در ك���ه از ش���ركت   هزینه های���ی 
كمی از این  كالنی به دس���ت می آورند و قسمت  س���ودهای 

كنندگان جایزه می دهند. مبالغ را به شركت  

ج. مسابقات قرعه ای )بخت آزمایی(
گیری ای���ن مس���ابقات قرع���ه و احتمال  اس���اس ش���کل 
كنن���دگان در ای���ن مس���ابقات ب���ه  اس���ت و اص���واًل ش���ركت 
مه���ارت و فعالیت خاصی نمی پردازن���د؛ بلکه با پرداخت 
مق���داری هزینه ش���انس و اقب���ال خود را امتح���ان می كنند. 
ك���ه در اصطالح انگلیس���ی ب���ه آن »التاری«  بخ���ت آزمایی 
كه به علت  گفته می ش���ود، نوعی قمار دسته جمعی است 
گس���ترش روز اف���زون  جذابی���ت جوای���ز آن در ح���ال رواج و 

می باشد.
ك���ه برگ���زار كنن���دگان ای���ن  البت���ه بای���د در نظ���ر داش���ت 
مس���ابقات ب���رای تطهیر این ن���وع فعالیت غالب���ًا به صورت 
خیرخواهان���ه  و  عام المنفع���ه  اعم���ال  ب���ه  اق���دام  نمادی���ن 
كه این اعمال یاد ش���ده به هی���چ وجه باعث از  می نماین���د 
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بین رفتن حرمت بخت آزمایی و قمار نمی شود.1

قوانین قماربازی اینترنتی
قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک 	 

تا ش���ش ماه حب���س و یا تا )74( ضربه ش���الق محکوم 
می ش���وند و در ص���ورت تجاهر2  به قمار ب���ازی به هر دو 

مجازات محکوم می گردند. 
ك���س آالت و وس���ایل مخص���وص ب���ه قمارب���ازی 	   ه���ر 

كند به یک تا س���ه ماه  را بخ���رد ی���ا حمل یا نگه���داری 
یال  حبس یا  پانصد هزار تا یک میلیون و  پانصد هزار ر

جزای نقدی محکوم می شود.
ك���س آالت و وس���ایل مخص���وص به قمارب���ازی را 	  ه���ر 

بس���ازد یا بفروش���د یا در مع���رض فروش قرار ده���د یا از 
كند ی���ا در اختیار دیگری قرار دهد به س���ه  خ���ارج وارد 
ماه تا یک س���ال حبس و ی���ک میلیون و پانصد هزار تا 

یال جزای نقدی محکوم می شود. شش میلیون ر
هر كس قمارخانه دایر كند یا مردم را برای قمار به آنجا 	 

دعوت نماید به ش���ش ماه تا دو سال حبس و یا از سه 
یال جزای نق���دی محکوم  میلی���ون تا دوازده میلی���ون ر

می شود.

www.cyberpolice.ir .1، مقاله »انواع بازی های قماری جدید«
كردن. 2. آشکار 
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تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم 	 
یا به عنوان جریمه ضبط می شود. 1

نظر•فقهاء•دربارۀ•قماربازی•اینترنتی ••

گون���ه مس���ابقات، حرام و  طب���ق نظ���ر مراجع تقلی���د این 
كسب مال از این راه هم جایز نیست.2

11. کلیک دزدی
كه هکرها  »كلیک دزدی«3 روش هوش���مندانه ای است 
ی آیکن و یا فایلی  كردن رو كلیک  كارب���ران به  برای ترغیب 
ویروس���ی به كار می گیرن���د. در این روش كاربر بدون این كه 
كردن ساده چه اتفاقات  كلیک  بداند ممکن اس���ت با یک 
گواری برای سیستم او رخ بدهد، در دام هکرها می افتد. نا

این تکنیک به ش���کل های مختلفی ظاهر می ش���ود؛ به 
تی مانند »هرگز  گهی های تبلیغاتی و یا جمال عن���وان مثال آ
كاربری از  ك���ه می تواند ه���ر  كلیک نکنید«  ی ای���ن فای���ل  رو

كند. كردن  كلیک  گرفته تا پیشرفته را برای  مبتدی 
ب���رای خنث���ی كردن این ترفن���د امنیتی ای���ن توصیه ها را 

ت���ا 212، مص���وب  1. قان���ون تعزی���رات و مجازات ه���ای بازدارن���ده، م���اده 208 
.1375/3/2

2. اس���تفتاء، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل سیس���تانی، آی���ت اهلل مکارم، آیت اهلل 
نوری همدانی، 1393/8/8؛ آیت اهلل شبیری زنجانی، 1393/8/11.

.Clickjacking .3
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جدی بگیرید:
ی لینک های مش���کوک پرهیز كنید، این 	  از كلی���ک رو

ی  گون���ه صفحات مخرب اغل���ب كاربر را به كلیک رو
ك���ه توضیحاتی جذاب  لینک های���ی ترغیب می كند 

دارد.
این فایل مخرب اینترنتی ممکن اس���ت در قالب یک 	 

ایمیل معمولی ارس���ال ش���ود كه لینکی را در خود دارد 
ی خبری مه���م و یا جالب  یدئویی ح���او ك���ه ب���ه فایل و
ی دكمه اجرای فایل  می رسد؛ اما شما تنها با كلیک رو

تصویری به صفحه مورد نظر هکر منتقل می شوید.
كس اس���تفاده می كنید، پیش���نهاد 	  گر از مرورگر فایرفا ا

می كنی���م حتما افزونه »No Script« را كه برای وبگردی 
گرفته ش���ده اس���ت، نصب  كس در نظر  ام���ن در فایرفا
كه از اس���کریپت های  كنید؛ زیرا این افزونه در مواردی 
مخ���رب برای كلیک دزدی اس���تفاده ش���ده باش���د، از 

حمالت ممکن جلوگیری می كند.
ی لینکی در ه���ر صفحه به 	  ك���ردن رو كلیک  پی���ش از 

كه با نگه  بخ���ش »URL« یا همان آدرس اینترنت���ی آن 
ی لین���ک پدی���دار می ش���ود، دقت  داش���تن م���اوس رو
كه  كنید؛ این آدرس یا باید با آدرس اصلی وب  سایت 
در نوار آدرس مرورگر اس���ت، همخوانی داش���ته باشد و 
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كه برای لینک مورد نظر نوش���ته ش���ده  یا با توضیحاتی 
كمی  گر درصد  كه حتی ا اس���ت. توصیه ما این است 
ی آن  هم به آدرس لینک ش���ک داش���تید، از كلیک رو

كنید.1 پرهیز 

12. کرک کردن
گاه���ی متخصصی���ن برای تهی���ه یک نرم اف���زار زحمات 
فراوانی می كش���ند ولی با كمال تأس���ف برخ���ی از افراد دیگر 
یخ استفاده از  كرده و تار با اس���تفاده از روشهایی در آن نفوذ 
كار س���بب می ش���ود به  كه همین  نرم افزار را تغییر می دهند 
صاحب اثر ضررهایی واردشود. از نظر شرع و قانون این امر، 

اشکال دارد و باید به صاحب اثر خسارت وارده را بدهد.
كردن2 نرم افزارها جایز است؟ س: آیا كرک 

ج: ب���دون اج���از صاح���ب اصلی جای���ز نیس���ت مگر از 
تولیدات كفار حربی باشد كه در اینصورت اشکال ندارد.3 

كلیک دزدی چیست؟« WWW. hamshahrionline.ir .1، مقاله »مفاهیم: 
كه  2. واژه »Crack« در لغت به معنای »نفوذ و ش���کاف« و در اصطالح به عملی 
موجب استفاده غیر مجاز و یا استفاده نامحدود از نرم افزاری كه محدودیت 

دارد، اطالق می شود.
به كس���ی كه بدون اجازه وارد یک س���امانۀ رایانه ای می ش���ود یا به  طور غیرقانونی 
گفته   »cracker« كركر با شکس���تن قفل ضدتکثیر به تکثیر نرم افزار می پردازد، 

)www.persianacademy.ir ( .می شود
3. اس���تفتاء، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل ش���بیری زنجانی، آیت اهلل سیستانی، 

آیت اهلل مکارم و آیت اهلل نوری همدانی، 1393/7/29.
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كرک شده جایز است؟ س: آیا خرید و فروش نرم افزار 
كار جز ب���ا رضایت تولیدكنن���دگان اصلی جایز  ج: ای���ن 

كفار حربی باشند. 1 كه از  نیست مگر در صورتی 

13. نرم افزار های مورد استفاده در جرم
یع یا معامله داده ها  هر كس اقدام به تولید یا انتشار یا توز
كه صرفًا به منظور  یا ن���رم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیک���ی 
كار می روند، نماید به حبس از  ارت���کاب جرائم رایانه ای ب���ه 
نود و یک روز تا یک س���ال یا جزای نقدی از پنج تا بیس���ت 

یال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 2 میلیون ر

14. اخاذی اینترنتی
كافی از  كاربران اینترنت���ی به علت عدم اطالع  برخی از 
كاربران دیگری  كه آنها را تهدید می كند با  آسیها و خطراتی 
كمال تعجب فایلهای شخصی  ارتباط برقرار می كنند و در 
خودشان را در اختیار آنها قرار می دهند ولی با اخاذی افراد 

سودجو مواجه می شوند.

1. آیت اهلل وحید خراس���انی: www. wahidkhorasani.com؛ استفتاء، آیت اهلل 
خامن���ه ای، آیت اهلل ش���بیری زنجانی، آیت اهلل سیس���تانی، آیت اهلل مکارم و 

آیت اهلل نوری همدانی، 1393/7/29.
www.rc.majlis.ir .2، قانون جرائم رایانه ای، بخش اول، فصل هفتم، ماده 25.
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قوانین اخاذی
قانون برای این امور غیر اخالقی مجازات سنگینی را در 

گرفته است:  نظر 
هركس با سوءاس���تفاده از آثار مبتذل و مس���تهجن تهیه 	 

ی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور  شده از دیگری، و
ی زنا نماید ب���ه مجازات زنای  نمای���د و از ای���ن طریق با و
گر عم���ل ارتکابی غیر از  به عنف محکوم می ش���ود ولی ا
ی جاری می گردد  زنا و مشمول حد باش���د حد مزبور بر و
كثر مجازات  و درصورتی كه مش���مول تعزیر باش���د به حدا

تعزیری محکوم خواهد شد.1
مرتکب���ان جرائم زیر به دو تا پنج س���ال حبس و ده س���ال 	 

محرومی���ت از حق���وق اجتماعی و هفت���اد و چهار ضربه 
شالق محکوم می شوند: 

الف: وس���یله تهدید ق���راردادن آثار مس���تهجن به  منظور 
سوءاستفاده جنس���ی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا 

هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر. 
ك���ه اختصاصی  ب: تهی���ه فیلم ی���ا عکس از محلهایی 
بان���وان بوده و آنها فاقد پوش���ش مناس���ب می باش���ند مانند 

یع آن.  حمامها و استخرها و یا تکثیر و توز
ج: تهی���ه مخفیان���ه فیل���م ی���ا عک���س مبتذل از مراس���م 

1. قانون سمعی و بصری، ماده 4، مصّوب 1386/10/19.
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یع آن. 1 خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توز

15. ترساندن کاربران
گر كسی از طریق وب كم، شخصی را بترساند و  س: آیا ا

باعث سکته یا فوت او شود2، ضامن است؟
كار حرام و ضامن است.3 ج: این 

16. ایمیل
ایمی���ل فرس���تادن یک���ی از مه���م تری���ن اب���زار اس���تفاده 
كارب���ران از آن اس���تفاده  ك���ه غال���ب  از اینترن���ت می باش���د 
كارهای خود را با آن انج���ام می دهند. این ابزار  می كنن���د و 
مفید، گاهی وس���یله سوء اس���تفاده و كالهبرداری اینترنتی 
محس���وب می شود و غالبًا زمینه این آسیبها را خود كاربران 

ایجاد می كنند.

توصیه های امنیتی دربارۀ ایمیل
كرده اند  كارشناسان درباره امنیت ایمیل نکاتی را بیان 

كه اشاره می شود:
هی���چ گاه رم���ز عب���ور، اطالعات بانکی و مش���خصات 	 

1. قانون سمعی و بصری، ماده 4، مصّوب 1386/10/19.
2. برای اطالع بیشتر از این موضوع به سریال هوش سیاه 1 مراجعه شود.

3. اس���تفتاء، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل ش���بیری زنجانی، آیت اهلل سیستانی، 
آیت اهلل مکارم، آیت اهلل نوری همدانی، 93/6/29.
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ش���خصی را در صفحات اینترنت ی���ا فرم های ایمیلی 
كه برای شما ارسال می شود1 وارد نکنید.2

ی لینک های 	  هی���چ گاه در یک ایمیل مش���کوک ب���ر رو
كلیک نکنید.3 موجود در آن 

برای وارد كردن اطالعات حس���اس مانند »رمز عبور« یا 	 
ك���ه آدرس اینترنتی  »كلمه عبور« دقت داش���ته باش���ید 

شما با ارتباط امن »https« شروع شده باشد.4
كنش ه���ای بانکی خ���ود را چک 	  ب���ه صورت مرت���ب ترا

كنید.5
یافت 	  گر ش���ماره حس���اب فردی را از طری���ق ایمیل در ا

كردی���د قب���ل از ه���ر گونه عملی���ات بانک���ی، از صحت 
كنید.6 شماره حساب طرف مقابل اطمینان پیدا 

ب���ه پیش���نهادهای وسوس���ه انگی���ز مانند »خرید ش���ارژ 	 
كه از طریق  ارزان، تخفیف ه���ای ب���اور نکردن���ی و ...« 

ین���ی مانن���د »تاج���ر ورشکس���ته«، »ش���هروند  كالهب���ردار ب���ا عناو گاه���ی اف���راد   .1
كه بزرگ آن فوت ش���ده اس���ت ممکن اس���ت  مالباخته« و »وكیل خانوادگی« 
ب���رای اف���راد ایمیل هایی ارس���ال كنند كه ش���خص را به حضور در یک ش���رط 
كه س���عی دارند  كنند در حالی  كت در مالی غیر واقعی ترغیب  بندی یا ش���را

)www. Cyber Police.ir( .كنند آنها را فریب داده و از آنها اخاذی 
.www. Cyber Police.ir .2

3. همان.
4. همان.
5. همان.
6. همان.
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ایمیل برای شما ارسال می شود توجه نکنید.1
كالهب���رداران در آدرس 	  ك���ه  ب���ه تغیی���رات جزئ���ی   .7

فرستنده ایمیل ایجاد می كنند دقت داشته باشید.2

.www. Cyber Police.ir .1
2. همان.
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فصل چهارم: 

احکام و نکات متفرقه

کردن •• طهارت•در•تایپ•

كردن اس���ماء متبركه1، آیات قرآن و  س: آیا هنگام تایپ 
روایات، طهارت2 الزم است؟

گر بخواهد اسماء متبرک  ج: طهارت الزم نیس���ت ولی ا
كند باید وضو داشته باشد.3 را لمس 

قرائت•قرآن ••

ى قرآن بیش���تر است یا  س: آیا فضیلت قرائت قرآن از رو
ى صفحه رایانه؟ از رو

1. نام اهل بیت و پیامبران ):(.
2. مانند وضو یا غسل یا تیمم.

3. استفتاء، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم، 93/6/10.
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ى ق���رآن با مالحظه آداِب  ج: ه���ر دو ثواب دارد ولی از رو
الزم آن بهتر است.1

شنیدن•آیه•سجده•دار ••

گر ش���خصی آیه سجده دار را از رایانه یا اینترنت  س: آیا ا
بشنود، سجده واجب می شود؟

گر آیۀ سجده را از نرم افزار یا سی دی به صورت غیر  ج: ا
گر به صورت  كند، ولی ا مستقیم بشنود الزم نیست سجده 

كند.2 مستقیم از اینترنت بشنود، باید سجده 

نگهداری•سی•دی•حرام ••

س: آیا نگهداری فیلم های مس���تهجن در مغازه یا منزل 
یا رایانه جایز است؟

كم  گونه فیلم ها حرام اس���ت، و بر حا ج: نگه���دارى این 

.www.leader.ir :1. آیت اهلل خامنه ای
2. با اس���تفاده از توضیح المس���ائل، امام خمین���ی، ص 237، م 1053؛ توضیح 
المس���ائل، آی���ت اهلل فاض���ل، ص 182، م 473؛ توضی���ح المس���ائل، آیت اهلل 
بهجت، ص 174، م 179؛ توضیح المس���ائل، آیت اهلل وحید خراس���انی، ص 

215، م 1105. 
آیت اهلل ش���بیری زنجانی، آی���ت اهلل مکارم، آیت اهلل س���بحانی و آیت اهلل صافی 
گلپایگانی: در هر دو صورت مس���تقیم یا غیر مستقیم، سجده واجب است.
)توضیح المس���ائل، آیت اهلل ش���بیرى، ص 232، م 1105؛ توضیح المس���ائل، 
آیت اهلل مکارم، ص، 184، م 982؛ توضیح المسائل، آیت اهلل سبحانی، ص 
گلپایگان���ی، ج 1، ص 75،  255، م 893؛ جام���ع األح���کام، آی���ت اهلل صافی 

س 239 (.
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ش���رع الزم اس���ت كه آنها را جمع آورى كرده و از بین ببرد، و 
كار تعزیر دارد. 1 این 

نگهداری•عکس•مستهجن ••

س: آی���ا نگهداری عکس های مس���تهجن در رایانه جایز 
است؟

ج: نگهداری عکس های مستهجن2، حرام است و باید 
آنها را از بین ببرد.3

1. آیت اهلل مکارم: www. makarem.ir؛ استفتاء، آیت اهلل شبیری زنجانی، آیت 
اهلل سیستانی، 93/7/5.

2. همس���ر یک مرد جوان با مراجعه به دادگاه خانواده گفت: »همس���رم ۳۰ س���ال 
كار است. به خاطر شغلش  كامپیوتری مشغول به  س���ن دارد و در یک شركت 
كامپیو تر ش���خصی همراه خود دارد. متاسفانه هدف همسرم از  همیش���ه یک 
جس���ت  و جو در اینترن���ت فقط جمع  آوری عکس های مس���تهجن و تصاویر 
كه با  كه در سایت های خارجی وجود دارد. دو سال است  غیراخالقی است 
كنون از این موضوع خبر نداش���تم؛ اما چند روز پیش  هم زندگی می كنیم و تا
كار می ك���ردم چند عکس خارجی از زنان  كامپیوترش  كه داش���تم با  هنگامی 
كثر اوقات در پی یافتن چنین  كه همسرم ا برهنه دیدم و دانستن این موضوع 
عکس ه���ا و تصاویری اس���ت برایم خیل���ی ناراحت كننده بود. وقت���ی از او در 
مورد عکس ها توضیح خواستم، از اینکه بدون اجازه وارد حریم خصوصیش 
شده ام عصبانی شد و گفت كه این  گونه جست  و جو و جمع  آوری تصاویر را 
دوست دارد و این ربطی به من ندارد. )www.gerdab.ir، مقاله »درخواست 

طالق به خاطر عکس های مستهجن«(
3. اس���تفتاء، آیت اهلل شبیری زنجانی، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل نوری همدانی، 

1393/9/24؛آیت اهلل خامنه ای و آیت اهلل سیستانی، 1393/9/26.
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فروش•اینترنت ••

س: شركت هایی كه اینترنت می فروشند آیا در برابر رفتن 
مشتركین به )سایت های غیر اخالقی( مسئول هستند؟ 

ج: چون اینترنت، اس���تفاده صحیح و ناصحیح دارد از 
آالت و ابزار مش���ترک حس���اب می ش���ود پس فروش آن جایز 
است و فروش���نده در قبال رفتن مشتری به سایت های غیر 
كه  اخالقی و منحرف مس���ئولیتی ندارد1 مگر طوری باش���د 

كه حرام می شود.2 كند  اشاعه منکرات و فحشاء صدق 
كه خدمات اینترنت را فراهم  كردن در ش���ركتی  س: كار 
كثر اس���تفاده از اینترنت مربوط  كه ا می كند، با توجه به این 
ب���ه كاربرده���ای مبتذل اس���ت )البته می توان از این رس���انه 
اس���تفاده های مفید نیز به عمل آورد( چه حکمی دارد و آیا 

تعاون در اثم و عدوان محسوب می شود؟
كث���ر اف���راد از برنامه های مبتذل آن اس���تفاده  ج: ه���رگاه ا

كردن با آن شركت خدماتی اشکال دارد.3 كار  می كنند 

کافی نت
كه مشغول ارائه دادن خدمات اینترنتی هستند  افرادی 

1. اس���تفتاء، آی���ت اهلل خامن���ه ای، آی���ت اهلل م���کارم، آیت اهلل ش���بیری زنجانی، 
.93/6/23

.www.sistani.org :2. آیت اهلل سیستانی
.www. makarem.ir :3. آیت اهلل مکارم
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كه  گر اهمیت ش���غل خودش���ان را بدانند متوجه می شوند  ا
می توانند چه خدمت بزرگی به رشد و تکامل جامعه بکنند 
گر مواظ���ب نباش���ند ممکن اس���ت باع���ث انحطاط  ول���ی ا

جوانان شده و آنها را به مسیر انحراف بکشانند.
كه برخی  كافی  نت داشته باشد و بداند  كس���ی  گر  س: ا
مش���تریان براى چت )گفتگ���و( با افراد نامح���رم و همچنین 
كافی  نت می آیند، در این  رفتن به سایتهاى غیر اخالقی به 
كافی  نت چیس���ت  وضعیت تکلیف او به عنوان صاحب 
و كس���ب درآمد از این راه )با ش���رایط ذكر شده( چه حکمی 

دارد؟
ج: با علم به اینکه مشترى از ابزارى كه در اختیار او قرار 
كسب  داده می شود اس���تفاده حرام می  كند، جایز نیست و 
درآمد از این طریق نیز اشکال دارد1 ولی در صورت شک در 
اینکه مشترى از آن بصورت حرام استفاده می كند، اشکال 

ندارد. 2

قانون کافی نت
اس���تفاده و در اختیار گذاش���تن هر گونه ابزار دسترس���ی 
ب���ه س���ایت های فیلت���ر ش���ده، مثل ان���واع فیلتر ش���کن  های 
ی رایانه، یا معرفی س���ایت های فیلتر ش���کن  قابل نصب رو

.www. makarem.ir :؛ آیت اهلل مکارمwww.sistani.org :1. آیت اهلل سیستانی
.www. makarem.ir :؛ آیت اهلل مکارمwww.leader.ir :2. آیت اهلل خامنه ای
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ی  گیرن���دگان و یا اس���تفاده از هرگون���ه VPN رو و خدم���ات 
سیس���تم های رایان���ه ای دفات���ر خدم���ات اینترن���ت ممن���وع 

است.1

کردن •• دانلود•

كردن فایل های اینترنتی جایز است؟ س: آیا دانلود2 
ج: دانلود كردن فقط با اجازه صاحب اصلی فایل جایز 

است.3
كفار حربی چه حکمی دارد؟ كردن از  س: دانلود 

ج: چون كفار حربی اموالش���ان محترم نیس���ت، اشکال 
ندارد. 4

س: برخ���ی از س���ایت ها ن���رم افزار ه���ای مختل���ف را ب���ه 
صورت رایگان برای دانلود در سایت خود قرار می دهند، ما 
كش���وری است.  كه این نرم افزارها متعلق به چه  نمی دانیم 

كنیم؟ آیا می توانیم این نرم افزارها را دانلود 

كافی نت ها« www. Cyber Police.ir .1، مقاله »بخشنامه پلیس فتا به 
2. عمل انتقال و یا كپی كردن یک فایل، برنامه، و...، از یک سیستم كامپیوتری 
www.merriam-( .گوین���د كامپیوت���ر و یا دس���تگاه دیگر را دانل���ود  بزرگت���ر به 

.)webster.com
3. استفتاء، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل شبیری زنجانی، آیت 
گر فایل دانلود شده  اهلل نوری همدانی، 1393/6/23؛ آیت اهلل سیس���تانی: ا
ك���ردن برخالف قانون نباش���د، دانلود  دارای محت���وای ح���رام نباش���د و دانلود 

كردن جایز است. )استفتاء 1393/7/14(
4. اس���تفتاء، آی���ت اهلل خامن���ه ای، آی���ت اهلل م���کارم، آیت اهلل ش���بیری زنجانی، 

.1393/6/23
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ج: ب���دون اجازه صاحب ن���رم افزار جایز نیس���ت مگر از 
كفار حربی باشد.1

كتاب ه���ای  س: آی���ا دانل���ود فیل���م، موس���یقی، مقال���ه و 
مستهجن و مبتذل جایز است؟

ج: دانلود مطالب ذكر ش���ده حرام و از مصادیق اش���اعه 
فحشاء می باشد و باید به صورت جدی از این كار اجتناب 

شود.2
س: ب���ا توجه ب���ه اینک���ه از اینترنت ب���ا دادن هزینه الزم، 
می ت���وان اس���تفاده نمود و بس���یاری از ن���رم افزاره���ا، فیلم ها 
كرد، آیا فروش این ن���رم افزارها یا فیلم ها جایز  و... را دانل���ود 

است؟
كار جایز نیست.3 ج: این 

پیشنهادهایی برای مسئولین:
مهمتری���ن  از  یک���ی  ك���ه  می دانن���د  محت���رم  مس���ئولین 
ك���ردن اس���ت ول���ی غالبًا  اس���تفاده های اینترن���ت، دانل���ود 
صاحبان فایلهای صوتی تصویری یا نرم افزارهای اینترنتی 
كه اثرش���ان به ص���ورت رای���گان در اختیار  راض���ی نیس���تند 

1. اس���تفتاء، آی���ت اهلل خامن���ه ای، آی���ت اهلل ن���وری همدان���ی، آی���ت اهلل مکارم، 
 ،1393/7/2

م���کارم،  اهلل  آی���ت  سیس���تانی،  اهلل  آی���ت  ای،  خامن���ه  اهلل  آی���ت  اس���تفتاء،   .2
.1393/6/12

سیس���تانی،  اهلل  آی���ت  م���کارم،  اهلل  آی���ت  ای،  خامن���ه  اهلل  آی���ت  اس���تفتاء،   .3
1393/2/24؛ آیت اهلل شبیری زنجانی، 1393/7/15.

195   احکام و نکات متفرقه



دیگ���ران ق���رار بگیرد، همین ام���ر باعث می ش���ود كاربران در 
كردن فعل حرام انجام دهند. صورت دانلود 

كاربران اینترنتی به انج���ام فعل حرام مبتال  ب���رای اینکه 
كه مس���ئولین محترم  نش���وند راهکارهای���ی را بیان می كنیم 
كردن آنها می توانند جامعه اس���المی را در مس���یر  با اجرایی 

سعادت و رشد اخالقی قرار دهد.
ك���ه بعضی از آثار  كنند  گفتگو  1. ب���ا صاحبان این آث���ار 
خودشان را برای تعالی جامعه به صورت رایگان در اختیار 
كاربران  مسئولین قرار دهند تا با مدیریت، آنها را در اختیار 

قرار دهند.
كاربران عزیز برای  2. س���ایت هایی را راه اندازی كنند تا 
ك���ه صاحبان آنها راضی هس���تند، به آنها  دانل���ود فایلهایی 

كنند و از دانلود حرام در امان باشند. مراجعه 
3. ب���ا تبلیغات زیبا و جذاب، اث���رات دانلود غیر مجاز 
و غی���ر ش���رعی را بی���ان كنن���د و م���ردم جامع���ه را نس���بت به 
كردن به صاحبان آثار اینترنتی وارد  كه با دانلود  ضررهای���ی 

گاه سازند. می شود، آ

خمس•ترافیک•اینترنت ••

س: آی���ا ب���ه حجم ترافیک اینترنت كه تا س���ال خمس���ی 
مصرف نشده است خمس تعلق می گیرد؟

گر در بازار قابل خرید و فروش باشد و مالّیت داشته  ج: ا
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باشد، خمس دارد.1

حذف•ترافیک•باقیمانده ••

س: بعضی از ش���ركت های اینترنت���ی، اینترنت را با حجم 
مشخصی از ترافیک2 می فروشند ولی بعد از تمام شدن مدت 
آن، باقیمانده ترافیک را حذف می كنند در صورتی كه مشتری 

پول آن را به شركت داده است، آیا این كار جایز است؟
كه  كرده باشند  گر در ابتدا با مش���تری توافق و شرط  ج: ا
بعد از مدت مش���خص، حذف می ش���ود، اش���کال ندارد و 

معامله صحیح می باشد.3

نقل•مطالب•سایت•ها ••

ك���ه در آنه���ا  س: آی���ا اس���تفاده از مطال���ب س���ایت هایی 
نوشته شده است: »نقل مطالب با ذكر منبع اشکال ندارد« 

بدون ذكر اسم آن سایت اشکال دارد؟
ج: ای���ن كار بدون رضایت صاحبان آن س���ایت ها جایز 

نیست. 4

1. اس���تفتاء، آی���ت اهلل خامن���ه ای، آی���ت اهلل م���کارم، آیت اهلل ش���بیری زنجانی، 
1393/6/30؛ البته طبق نظر بعضی از مراجع تقلید خمس تعلق نمی گیرد.

گیگ ترافیک شش ماهه. 2. مثال 12 
3. اس���تفتاء، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل نوری همدانی، آیت 

اهلل شبیری زنجانی، 93/6/30.
ای،  خامن���ه  اهلل  آی���ت  اس���تفتاء،  www. makarem.ir؛  م���کارم:  اهلل  آی���ت   .4

.1393/11/20
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كه در آنها هیچ  س: آیا استفاده از مطالب سایت هایی 
گون���ه عنوانی مبنی بر اینکه »اس���تفاده از مطالب س���ایت با 

ذكر منبع اشکال ندارد«، وجود ندارد، جایز است؟
ج: اشکال ندارد.1

استفاده•از•اینترنت•بی•سیم•دیگران ••

كه مالک  س: در منطقه ما اینترنت وایرلسی وجود دارد 
ی آن رمز بگذارد ولی این كار  آن با وجود این كه می تواند بر رو
را انجام نمی دهد و ما بدون زحمت می توانیم از فركانس���ی 
كه در فضا منتش���ر است اس���تفاده كنیم و به اینترنت وصل 

كار جایز است؟ شویم، آیا این 
گ���ر رم���ز نگذاش���تن نش���انه رضای���ت او به اس���تفاده  ج: ا
دیگران باشد مانعی ندارد در غیر این صورت جایز نیست.2

خرید•و•فروش•اینترنتی ••

س: آیا خرید و فروش اینترنتی جایز است؟ 
كه دو نفر از طریق اینترنت  گر منظور شما این است  ج: ا
خری���د و ف���روش را انج���ام دهن���د، اینگون���ه معامله صحیح 

است و اشکالی ندارد.3

ای،  خامن���ه  اهلل  آی���ت  اس���تفتاء،  www. makarem.ir؛  م���کارم:  اهلل  آی���ت   .1
.1393/11/20

.www. makarem.ir :2. آیت اهلل مکارم
.www.sistani.org :3. آیت اهلل سیستانی
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بازدید•از•سایتهاى•تبلیغاتی ••

ك���ه  را  تج���اری  ب���زرگ  ش���ركتهای  تبلیغ���ات  س: 
می رس���د   بف���روش  دنی���ا  ج���ای  هم���ه  در  محصوالتش���ان 
كه اینکار  ش���ركتهای تبلیغاتی بی���ن المللی برعهده دارن���د 
را ب���ا ابزاره���ای مختلف انجام می دهند. مثال یک ش���ركت 
كه صد هزار  تبلیغاتی به ش���ركت سامس���ونگ قول می دهد 
نامه الکترونیکی به صدهزار نفر ارسال كند كه از این تعداد 
بای���د 50،000 ع���دد ب���از و دیده ش���وند. بعضی از ش���ركتهای 
تبلیغات���ی برای انجام ای���ن كار از طریق عضوگیری اقدام به 
ارس���ال نام���ه الکترونیکی ب���ه اعضاء می كنن���د و اعضاء در 
كردن ایمیلها از شركت تبلیغاتی حقوق می گیرند.  ازای باز 
كنند بیش���تر حق���وق می گیرند.  هر چقدر نامه بیش���تری باز 
كه قس���متی از  البته ظاهرا ش���ركتهای تجاری هم می دانند 
تبلیغات داده ش���ده از این طریق می باش���ند. آیا عضویت 
كس���ب درآمد از این راه جایز  در این ش���ركتهای تبلیغاتی و 

است؟
ج: كار ش���ركت تبلیغات���ی و افراد اس���تخدام ش���ده جائز 

نیست و درآمد آنها حرام است.1

1. آیت اهلل مکارم: www. makarem.ir؛ اس���تفتاء، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل 
شبیری زنجانی، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل نوری همدانی، 1393/12/6.

199   احکام و نکات متفرقه



فایلهای•متنی•اینترنتی ••

كه به  كتاب ها و مق���االت اینترنتی  س: آی���ا اس���تفاده از 
صورت )pdf( یا )word( می باشند جایز است؟

ج: برای اس���تفاده شخصی اش���کال ندارد. استنساخ و 
گر مربوط به كشورهای غیر مسلمان باشند اشکال  نشر آنها ا
گر مرب���وط به اف���راد محترم المال باش���د )مانند  ن���دارد. اما ا
كه در ذمه اسالم  كفاری  كش���ورهای اس���المی یا  مسلمانان 
كه به  هس���تند( بنابر احتیاط واجب جایز نیس���ت مگر این 
ك���ه خود مولف، آن را در اینترنت گذاش���ته  ید  دس���ت بیاور

كه داللت بر رضایت او می كند.1 است 

دیدن•ماهواره•از•طریق•اینترنت ••

س: آیا مشاهده ماهواره از طریق اینترنت جایز است؟
گناه افتادن وجود داشته باشد  گر مفسده یا ترس به  ج: ا

جایز نیست.2

.www. wahidkhorasani.com :1. آیت اهلل وحید خراسانی
و  مس���ابقات  اس���تفتائات،   ،www.almazaheri.ir مظاه���ری:  اهلل  آی���ت   .2
كامپیوتر و اینترنت؛ اس���تفتاء، آیت اهلل ن���وری همدانی، آیت اهلل  تفریح���ات، 
گلپایگانی،  مکارم، 1394/2/3؛ آیت اهلل ش���بیری زنجانی، آی���ت اهلل صافی 
آیت اهلل سیس���تانی، 1394/2/4؛ با استفاده از اس���تفتاءات جدید، آیت اهلل 
تبریزى، ج 1، ص 359، س 1605؛ جامع المسائل )فارسی(، آیت اهلل فاضل، 
ج 1، ص 246، س 1001؛ اس���تفتاءات، آی���ت اهلل بهج���ت، ج 3، ص 221، س 

4087؛ أجوبة االستفتاءات، آیت اهلل خامنه ای، ص 264، س 1212.
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فروش•فیلم•های•زبان•اصلی ••

س: دوس���ت م���ن در طول س���الهای گذش���ته، فیلم ها و 
كرده  كارتون ه���ای مختلفی را تهی���ه و از همۀ آنها اس���تفاده 
كارتون ها را  كه این فیلمه���ا و  گرفتیم  اس���ت، حال تصمیم 
گر كس���ی خواست  در اختیار دوس���تان دیگر قرار بدهیم، تا ا
كند. برای همین قرار شد فروشگاه مجازی  بتواند استفاده 
در اینترن���ت بزنی���م و ی���ک در آمد جانب���ی هم از ای���ن راه به 
كارتون ها خارجی و اصل  یم، ولی این فیلمها و  دست بیاور
گر ما بخواهیم این فیلمها  بوده و سانسور نشده می باشند. ا

را در اختیار دیگران قرار دهیم چه حکمی دارد؟
كه فروش این فیلمها موجب سس���تی در  ج: در صورتی 
عقاید و احکام ش���رعی ش���ود و بد آموزی داشته و یا خالف 
شئونات اسالمی باش���د )مانند مشتمل بودن بر مسائل غیر 

اخالقی( و یا مخالف مقّررات باشد، جایز نمی باشد.1

اعتیاد به اینتنرت
یاد از رایان���ه و اینترنت به  برخ���ی از افراد بر اثر اس���تفاده ز
نوعی وابس���تگی ش���دید به ای���ن تکنولوژی دچار می ش���وند 
كنترل و مدیریت نش���ود ممکن اس���ت با آس���یبها و  گر  ك���ه ا

كار راحتی نیست. كه رهایی از آنها  خطراتی مواجه شوند 

1. آیت اهلل وحید خراس���انی: www. wahidkhorasani.com، س���واالت شرعی، 
گناهان، س 453. كسبهای حرام و بعضی از  احکام 
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ب���ا توجه به افزای���ش روزافزون كاربران س���ایبری، در كنار 
اعتیاد س���نتی، با ن���وع جدیدی از اعتیاد مواجه ش���ده ایم؛ 
گس���ترش رایانه  های ش���خصی و افزایش اتصال به اینترنت 
در خان���ه و محل كار، منجر به ظهور معضلی به نام »اعتیاد 
آنالین« ش���ده اس���ت. اعتیاد ب���ه اینترنت ش���امل اعتیاد به 
گ���پ زنی، هرزه  نگاری، قمار آنالین و خریدهای  اتاق  های 
اینترنتی می  ش���ود. همچون دیگر اعتیادها، این نوع اعتیاد 

ی می  سازد.1 نیز فرد معتاد را از خانواده و اطرافیانش منزو
كز روانشناسی  با توجه به پژوهش  های انجام گرفته در مرا
ك���ز ت���رک اعتی���اد اینترنت���ی و فن���اوری، اعتی���اد آنالین را  مرا

كرد: می توان به پنج دسته تقسیم 
كه حول  1. اعتی���اد به مس���ائل جنس���ی:2 به هر موضوع���ی 
مح���ور مس���ائل جنس���ی در فضای مج���ازی باش���د، اطالق 

می شود.
2. اعتی���اد ب���ه ارتباط���ات عاطف���ی و دوس���تانه:3 اعتی���اد به 
ش���بکه  های اجتماعی، چت روم  ها، مسنجرها و هر ابزاری 
كاربران اینترنتی  كه منجر به رابطه عاطفی و دوس���تی میان 

می  شود، اطالق می شود.

www. Cyber Police.ir .1، مقاله »اعتیاد اینترنتی، افسردگی می آورد«
 .Cybersex Addiction .2

 .Cyber-Relationship Addiction .3
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3. وس���واس ب���ه اینترن���ت:1 ای���ن اعتیاد ش���امل اس���تفاده 
گونه از اینترنت جهت تجارت  های  بیش از حد و وس���واس 

آنالین، بازی ها و حراجی های آنالین و قمار بازی است.
4. خب���ر زدگی و اعتی���اد به اطالعات:2 این قس���م از اعتیاد 
نیز به علت خبر زدگی بس���یار، س���بب دور شدن از خانواده 
گرفتن فرد توس���ط  و محی���ط اجتماع���ی و تح���ت تأثیر ق���رار 
رسانه ها و اخبار های منتشر شده در فضای سایبر می  شود.
5. اعتی���اد ب���ه رایان���ه:3 ای���ن قس���م از اعتیاد به اس���تفاده 
مداوم از رایانه و بازی های و برنامه های آفالین یارانه اطالق 

می شود. 4
گر افراد در ماه بیش از 20 ساعت  به اعتقاد كارشناسان ا
كار خاصی جز پرسه زدن  به اینترنت وصل ش���وند بی آنکه 
كردن داش���ته باش���ند بای���د از تعداد این س���اعت ها  و چت 
كم  كنند تا در یک برنامه زمان بندی س���ه ماهه دس���ت  كم 
ك���ه صرف این زمان برای  به نیمی از این زمان برس���ند. چرا 
ك���ی را به  پرس���ه زدن در اینترن���ت می توان���د عواق���ب خطرنا

دنبال داشته باشد. 5

 .Net Compulsions .1
 .Information Overload .2
 .Computer Addiction .3

www. Cyber Police.ir .4، مقاله »اعتیاد اینترنتی، افسردگی می آورد«
www.gerdab.ir« .5«، مقال���ه »اختالالت رفت���اری و هرزه نگاری رنگ اینترنت 

گرفته است«
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پنجره های کلیدی
1. مواظب باش���یم این ابزار؛ عمر، وقت و اس���تعدادهای 

ما را تلف نکنند.
ی���م تا از  گاه���ی الزم به س���راغ ای���ن تکنولوژی برو 2. ب���ا آ

خطرات و آسیبهای آن در امان باشیم.
می باش���ند،  دومنظ���وره  اب���زار  از  اینترن���ت  و  رایان���ه   .3
پ���س فق���ط از جنبه های حالل و س���ودمند آن برای رش���د و 
كنیم و به هیچ وجه به س���راغ  تکام���ل روح و جان اس���تفاده 

یم. استفاده های حرام و مخرب آن نرو
یج معارف قرآن و اهل بیت :  4. از این ابزار ب���رای ترو

گسترش دهیم. كرده و آن را در سرتاسر جهان  استفاده 
5. پ���دران و م���ادران محت���رم بای���د از وس���ایل رایان���ه ای 
اطالعات كافی داش���ته باش���ند تا بتوانند فرزندان عزیزشان 
كرده و در مواقع نیاز  را در استفاده مناسب از این ابزار یاری 

كنند. آنها را با راهکارهای دقیق راهنمایی 
6. در دنی���ای مج���ازی به هیچ ش���خصی اعتماد كامل 
نداش���ته باشیم و همیش���ه احتمال بدهیم كه ممکن است 

كند. خطرات اینترنتی ما را هم تهدید 
7. در هی���چ حالت���ی اطالع���ات ش���خصی و خصوصی 

كاربران دیگر قرار ندهیم. خود را در اختیار 
كاربران اینترنتی مورد تهدید  كه از س���وی  8. در صورتی 
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كنیم تا  گرفتیم سریعًا به »پلیس فتا« مراجعه  یا اخاذی قرار 
كنند. با راهنمایی های دقیق و فنی، ما را یاری 

9. در خری���د و اس���تفاده از بازی ه���ای رایان���ه ای دق���ت 
و حساس���یت باالیی داش���ته باش���یم تا فرزندان عزیزمان از 
خطرات و تأثیرات منفی و مخرب بازی های غیر مناس���ب 

در امان باشند.
10. فرزندان خود را به انجام بازی های ایرانی )مخصوصًا 

بازی های فکری و پر تحرک( تشویق بکنیم.
11. در محی���ط مج���ازی ب���ه اف���راد و حقوق آنه���ا احترام 
ی���م و با رایت، دانل���ود و ... حقوق و زحمات آنها را از  بگذار

بین نبریم.
12. مواظب باش���یم به این ابزار اعتی���اد پیدا نکنیم تا از 

آسیب های آن محفوظ باشیم.
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آدرس دفاتر مراجع تقلید

دفتر مقام معظم رهبری
www. leader. ir :سایت
info_ leader@liader.ir :نشانی الکترونیکی
تلفن: 37746666)025(

دفتر آیت اهلل سیستانی
www. sistani. org  :سایت
farsi@sistani.org :نشانی الکترونیکی
تلفن: 37741415 )009825(
استفتاء پیامکی:  00989198507500

دفتر آیت اهلل شبیری زنجانی
www.zanjani.ir :سایت
zanjani.tamas@gmail.com :نشانی الکترونیکی
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تلفن: 37740321-3)025(
استفتاء پیامکی: 50001040

دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی
www. makarem.ir :سایت
تلفن : 37840003)025(
استفتاء پیامکی: 10000100

دفتر آیت اهلل وحید خراسانی
www.wahidkhorasani.com :سایت
   ) تلفن:  37740611-37742445 )025

دفتر آیت اهلل نوری همدانی
www.noorihamedani.com :سایت
تلفن: 37741850)025(
استفتاء پیامکی: 30004844

دفتر آیت اهلل صافی گلپایگانی
WWW. safi.ir :سایت
   ) تلفن: ۳۷۴۷۹)025
استفتاء پیامکی: ۳۰۰۰۷۴۷۹
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له، قم، چاپ اول، 1424ق.

احکام روابط زن و مرد، س���ید مسعود معصومی، انتشارات دفتر . 2
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، چاپ 31، زمستان 1382.

کبر و محرمی . 3 إختصاص، مفید، محقق / مصحح: غفارى، علی ا
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گلپایگانی، انتش���ارات حضرت . 21 جامع االحکام، لطف اهلل صافی 
معصومه3، چاپ چهارم ، 1417ق .
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دعائم اإلســـام، نعمان بن محم���د مغربی بن حیون ، محقق . 25
و مصح���ح: آصف فیضی، مؤسس���ة آل البی���ت:، چاپ دوم ، 
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نهج الباغة )صبحی صالح(، محمد بن حسین شریف رضی، . 32
محقق و مصحح: فیض اإلسالم ، انتشارات هجرت ، چاپ اول ، 

1414ق .
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2. مجالت و نشریات

کبر ای���زدی فرد؛ عل���ی پیردهی . 1 فصلنام���ه فق���ه و اص���ول، عل���ی ا
حاجیکال،  بهار و تابستان 1389، ش 84.

فصلنام���ه علمی پژوهش���ی حقوق، محس���ن رهامی، س���یروس . 2
پرویزی، پاییز 1391، ش 27.

فصلنامه ره آورد نور، بهمن 1377، پیش شماره 2.. 3

مجله فقه اهل بیت: ، جمعی از نویسندگان، مؤسسه دائرة . 4
المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت: ، چاپ اول .
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3. سایتها

www.porseman.org
www.noorihamedani.com
www. isna.ir
www. farsnews.com
www.rc.majlis.ir
www. hamshahrionline.ir
www.persianacademy.ir
www.yjc.ir
www. safi.ir
www.almazaheri.ir
www. islammovie.ir
www.tabnak.ir
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www. old.mouood.org
www.vgpostmortem.blogfa.com
www. shia-news.com
www.jahannews.com
iribtv.ir.www. ejtema.ch1
www. ircg.ir
www. internet.ir
www.merriam-webster.com
www.sakhtafzarmag.com
www.tebyan.net
www. Cyber Police.ir
www. rasekhoon.net
www.gerdab.ir
www.leader.ir
www.sistani.org
www. makarem.ir
www. wahidkhorasani.com
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عناوین منتشر شده از مجموعه فقه و زندگی

مؤلفموضوع

احکام مسجد
كسیرانی احکام تا

احکام معامالت ملکی
احکام پرستاری
احکام اعتکاف

احکام آرایشگری
احکام رستوران ها و تاالرهای پذیرایی

كشتیرانی احکام 
احکام هتل داری

احکام مسکن
احکام جشن و شادمانی

احکام تربیتی و ورزشی بانوان
احکام عکاسی

احکام سینما و فیلم سازی
احکام شیرینی پزی و قنادی  

احکام انتخابات
كارمندی احکام مدیریت و 

احکام و آداب حجاب و عفاف
احکام و آداب معلمان و استادان

احکام و آداب دانش آموزی و دانشجویی
احکام تلفن همراه
احکام طالفروشان

محمد حسین فالح زاده
مهدی رفیعی

اسماعیل محمدی
فاطمه استشاره

محمد حسین فالح زاده
مریم واعظ

جواد افتخاری
كبر سرشار علی ا

حسینیه  عظیمی
غالمرضا قلی زواره

شمس اهلل صفرلکی
اعظم سپهری یگانه

عزت احمدی
سعید عباس زاده

محمد زراعتی
سید صیف اهلل نحوی

محمد علی بخشی
طاهره جباری

مسعود صفی یاری
مسعود صفی یاری

مرتضی دایی چینی
طباطبایی - جاللوند
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عناوین در دست اقدام از مجموعه فقه و زندگی

مؤلفموضوع

احکام فرش و تابلو فرش
كفش و چرم كیف و  احکام 

ک احکام پوشا
احکام آژانس تلفنی

احکام صید و صیادان
احکام ناشران

احکام اتوبوسرانی و رانندگان
احکام صوتی و تصویری

احکام نانوایان
احکام پرندگان و پرنده فروشان

احکام اغذیه فروشان
احکام پاركها

احکام عمومی اصناف
احکام قهوه خانه ها

احکام الکتریکی
گیاهی احکام عطاری و داروهای 

احکام بازی های یارانه ای
احکام احکام بیمه ها

یوسف یاوری
محمد ابراهیم امینی
محمد ابراهیم امینی

مجتبی بینا
مجتبی عابدینی

حسینعلی عرب انصاری
محمدرضا یاوری

محمود صادقی
ابراهیمی فرد

مجتبی عابدینی
سید جعفر ربانی

سید محمد موسوی
الیاس صالحی

عرب انصاری
الیاس صالحی

داوود طبرسا
محمود صادقی

مرتضی دائی چینی
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